
DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

AA

ANO LXIV - Nº 161 - QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2009 - BRASÍLIA-DF



MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
(Biênio 2009/2010) 

 
 
PRESIDENTE                        MICHEL TEMER – PMDB-SP 

1º VICE-PRESIDENTE          MARCO MAIA – PT-RS 

2º VICE-PRESIDENTE          ANTONIO CARLOS MAGALHÃES  
                                               NETO – DEM-BA 

1º SECRETÁRIO                   RAFAEL GUERRA – PSDB-MG 

2º SECRETÁRIO                   INOCÊNCIO OLIVEIRA – PR-PE 

3º SECRETÁRIO                   ODAIR CUNHA – PT-MG 

4º SECRETÁRIO                   NELSON MARQUEZELLI – PTB-SP 

1º SUPLENTE                       MARCELO ORTIZ – PV-SP 

2º SUPLENTE                       GIOVANNI QUEIROZ – PDT-PA 

3º SUPLENTE                       LEANDRO SAMPAIO – PPS-RJ 

4º SUPLENTE                       MANOEL JUNIOR – PSB-PB 



CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

SEÇÃO I

1 – ATA DA 244ª SESSÃO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATU-
RA, EM 16 DE SETEMBRO DE 2009

I – Abertura da Sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão 

anterior
III – Leitura do expediente

OFÍCIOS

Nº 1.894/09 – Do Senhor Deputado  Michel Te-
mer, Presidente da Câmara dos Deputados , devolven-
do ao Deputado  Evandro Milhomen o PL nº 5.830/09, 
de autoria deste, pelas razões que aduz. .................. 50193

Nº 1.895/09 – Do Senhor Deputado  Michel Te-
mer, Presidente da Câmara dos Deputados , devolven-
do ao Deputado  Damião Feliciano o PL nº 5.852/09, 
de autoria deste, pelas razões que aduz. .................. 50194

Nº 940/09 – Do Senhor Deputado  Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PTC, enca-
minhando relação de Deputados  do referido Bloco 
que integrarão a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao PL nº 5.938/09......................... 50195

Nº 941/09 – Do Senhor Deputado  Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PTC, enca-
minhando relação de Deputados  do referido Bloco 
que integrarão a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao PL nº 5.941/09......................... 50195

Nº 942/09 – Do Senhor Deputado  Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PTC, enca-
minhando relação de Deputados  do referido Bloco 
que integrarão a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao PL nº 5.940/09......................... 50195

Nº 943/09 – Do Senhor Deputado  Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PTC, enca-
minhando relação de Deputados  do referido Bloco 
que integrarão a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao PL nº 5.939/09......................... 50196

Nº 950/09 – Do Senhor Deputado  Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PTC, comu-
nicando que o Deputado  Alexandre Santos para a 
integrar a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao PL nº 5.940/09. .................................... 50196

Nº 957/09 – Do Senhor Deputado  Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PTC, comu-
nicando que o Deputado  Geraldo Resende passa 

a integrar a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à PEC nº 347-A/09. .................................. 50196

Nº 379/09 – Do Senhor Deputado  Cândido 
Vaccarezza, Líder do PT, indicando os Deputados  
Bassuma e José Mentor para integrarem a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer ao PL nº 
5.941/09. ................................................................ 50196

Nº 516/09 – Do Senhor Deputado  Ronal-
do Caiado, Líder do Democratas, indicando os 
Deputados  do referido Partido para integrarem a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
PL nº 5.941/09. ...................................................... 50196

Nº 517/09 – Do Senhor Deputado  Ronal-
do Caiado, Líder do Democratas, indicando os 
Deputados  do referido Partido para integrarem a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
PL nº 5.417/09. ...................................................... 50197

Nº 518/09 – Do Senhor Deputado  Ronal-
do Caiado, Líder do Democratas, indicando os 
Deputados  do referido Partido para integrarem a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
PL nº 2.502/07. ...................................................... 50197

Nº 519/09 – Do Senhor Deputado  Ronal-
do Caiado, Líder do Democratas, indicando os 
Deputados  do referido Partido que integrarão a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
PL nº 5.939/09. ...................................................... 50197

Nº 520/09 – Do Senhor Deputado  Ronal-
do Caiado, Líder do Democratas, indicando os 
Deputados  do referido Partido que integrarão a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
PEC nº 347-A/09. .................................................. 50197

Nº 521/09 – Do Senhor Deputado  Ronal-
do Caiado, Líder do Democratas, indicando os 
Deputados  Eduardo Sciarra e Germano Bonow 
para integrarem a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à PEC nº 134-A/07. ...................... 50198

Nº 525/09 – Do Senhor Deputado  Ronal-
do Caiado, Líder do Democratas, indicando os 
Deputados  Luiz Carlos Setim e Marcos Montes 
para integrarem a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao PL nº 3.555/04......................... 50198

Nº 522/09 – Do Senhor Deputado  Abelardo Lu-
pion, Vice-Líder do Democratas, indicando o Deputado  
José Maia Filho para integrar a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao PL nº 2.502/07. ........ 50198



50166 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

Nº 523/09 – Do Senhor Deputado  Abelar-
do Lupion, Vice-Líder do Democratas, indicando 
o Deputado  José Carlos Machado para integrar a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
PL nº 5.939/09. ...................................................... 50198

Nº 513/09 – Do Senhor Deputado  Paulo Bor-
nhausen, Líder do Democratas em exercício, indicando 
o Deputado  Eduardo Sciarra para integrar a CPI des-
tinada a investigar a formação dos valores das tarifas 
de energia elétrica no Brasil e a atuação da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). ..................... 50199

Nº 800/09 – Do Senhor Deputado  José Aníbal, 
Líder do PSDB, indicando o seu nome para integrar 
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática. ......................................................... 50199

Nº 767/09 – Do Senhor Deputado  Duarte No-
gueira, pela Liderança do PSDB, indicando a Deputada  
Andreia Zito para integrar a Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática. ................... 50199

Nº 768/09 – Do Senhor Deputado  Duarte 
Nogueira, pela Liderança do PSDB, indicando os 
Deputados  Bruno Araújo e Duarte Nogueira para 
integrarem a Comissão Especial destinada a pro-
ferir parecer ao PL nº 3.555/04. ............................. 50199

Nº 771/09 – Do Senhor Deputado  Duarte 
Nogueira, pela Liderança do PSDB, indicando os 
Deputados  Julio Semeghini e Otavio Leite para in-
tegrarem a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao PL nº 4.361/04. .................................... 50199

Nº 778/09 – Do Senhor Deputado  Duarte 
Nogueira, pela Liderança do PSDB, indicando os 
Deputados  do referido Partido que integrarão a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao PL 
nº 2.502/07. ........................................................... 50200

Nº 783/09 – Do Senhor Deputado  Duarte 
Nogueira, pela Liderança do PSDB, indicando os 
Deputados  do referido Partido que integrarão a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao PL 
nº 5.941/09. ........................................................... 50200

Nº 787/09 – Do Senhor Deputado  Duarte 
Nogueira, pela Liderança do PSDB, indicando os 
Deputados  do referido Partido que integrarão a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao PL 
nº 5.939/09. ........................................................... 50200

Nº 791/09 – Do Senhor Deputado  Duarte 
Nogueira, pela Liderança do PSDB, indicando os 
Deputados  Carlos Brandão e Raimundo Gomes de 
Matos para integrarem a Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer ao PL nº 5.417/09............. 50200

Nº 794/09 – Do Senhor Deputado  Duarte 
Nogueira, pela Liderança do PSDB, indicando os 
Deputados  do referido Partido que integrarão a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao PL 
nº 1.876/99. ........................................................... 50200

Nº 799/09 – Do Senhor Deputado  Duarte 
Nogueira, pela Liderança do PSDB, indicando o 
Deputado  Albano Franco para integrar a Comis-

são Especial destinada a proferir parecer ao PL 
nº 5.417/09. ......................................................... 50201

Nº 244/09 – Do Senhor Deputado  Rodrigo Rol-
lemberg, Vice-Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, 
indicando as Deputadas  Jô Moraes e Vanessa Gra-
zziotin para integrarem a CPI destinada a investigar a 
dívida pública da União, Estados e Municípios, o pa-
gamento de juros da mesma, os beneficiários destes 
pagamentos e o seu impacto nas políticas sociais e 
no desenvolvimento sustentável do País. .................. 50201

Nº 250/09 – Do Senhor Deputado  Rodrigo 
Rollemberg, Vice-Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/
PRB, indicando o Deputado  Julião Amim para inte-
grar a CPI destinada a investigar a dívida pública da 
União, Estados e Municípios, o pagamento de juros 
da mesma, os beneficiários destes pagamentos e 
o seu impacto nas políticas sociais e no desenvol-
vimento sustentável do País. ................................. 50201

Nº 311/09 – Do Senhor Deputado  Sandro 
Mabel, Líder do PR, indicando o Deputado  Jaime 
Martins para integrar a Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. ...................................... 50201

Nº 324/09 – Do Senhor Deputado  Sandro Mabel, 
Líder do PR, indicando os Deputados  Milton Monti e 
Marcelo Teixeira para integrarem a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao PL nº 5.417/09. ........ 50201

Nº 326/09 – Do Senhor Deputado  Sandro 
Mabel, Líder do PR, indicando os Deputados  José 
Rocha e João Carlos Bacelar para integrarem a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
PL nº 2.502/07. ...................................................... 50202

Nº 327/09 – Do Senhor Deputado  Sandro 
Mabel, Líder do PR, indicando o Deputado  Luciano 
Castro para integrar a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao PL nº 5.939/09...................... 50202

Nº 328/09 – Do Senhor Deputado  Sandro 
Mabel, Líder do PR, indicando o Deputado  Vicente 
Arruda para integrar a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao PL nº 5.941/09...................... 50202

Nº 329/09 – Do Senhor Deputado  Sandro 
Mabel, Líder do PR, indicando o Deputado  Bilac 
Pinto para integrar a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à PEC nº 517-A/06. ................... 50202

Nº 331/09 – Do Senhor Deputado  Sandro 
Mabel, Líder do PR, indicando a Deputada  Gorete 
Pereira para integrar a Comissão Especial destina-
da a proferir parecer à PEC nº 485-A/05. .............. 50203

Nº 553/09 – Do Senhor Deputado  Mário Ne-
gromonte, Líder do PP, indicando o Deputado  Nelson 
Meurer para integrar a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao PL nº 3.555/04...................... 50203

Nº 554/09 – Do Senhor Deputado  Mário Ne-
gromonte, Líder do PP, indicando o Deputado  Cel-
so Russomanno para integrar a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao PL nº 3.555/04. ...... 50203

Nº 343/09 – Do Senhor Deputado  Luiz Carlos 
Busato, 1º Vice-Líder do PTB, indicando o Deputado  



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50167 

Arnaldo Faria de Sá para integrar a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. .................. 50203

Nº 344/09 – Do Senhor Deputado  Luiz Carlos 
Busato, 1º Vice-Líder do PTB, solicitando o desli-
gamento do Deputado  Arnaldo Faria de Sá da Co-
missão de Seguridade Social e Família................. 50204

Nº 342/09 – Do Senhor Deputado  Alex Can-
ziani, Vice-Líder do PTB, indicando o Deputado  
Sabino Castelo Branco para integrar a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania. ............. 50204

Nº 086/09 – Do Senhor Deputado  Ivan Va-
lente, Líder do PSOL, indicando o seu nome e o 
do Deputado  Geraldinho para integrarem a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao 
PL nº 2.502/07. .................................................. 50204

Nº 087/09 – Do Senhor Deputado  Ivan Valente, 
Líder do PSOL, indicando o Deputado  Chico Alen-
car para integrar a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao PL nº 5.941/09......................... 50204

Nº 044/09 – Do Senhor Deputado  Miguel 
Martini, do PHS, indicando o Deputado  Felipe Bor-
nier para integrar a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao PL nº 5.939/09......................... 50204

Nº 045/09 – Do Senhor Deputado  Miguel 
Martini, do PHS, indicando o Deputado  Ivan Valen-
te para integrar a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao PL nº 1.876/99......................... 50204

Nº 056/09 – Do Senhor Deputado  Felipe Bor-
nier, do PHS, indicando o seu nome para integrar 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao PL nº 5.939/09. ................................................. 50205

Nº 261/09 – Da Senhora Deputada  Ana Arraes, 
Presidenta da Comissão de Defesa do Consumidor, 
comunicando a apreciação do PL nº 6.454/05. ..... 50205

Nº 235/09 – Da Senhora Deputada  Maria do 
Rosário, Presidente da Comissão de Educação e Cul-
tura, comunicando a apreciação do PL nº 128/07. ... 50205

Nº 133/09 – Do Senhor Deputado  Pedro Eu-
gênio, comunicando sua renúncia do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar. .................................. 50205

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 501/2009 – do Sr. Marco Maia – Altera a 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
para dispor sobre a apresentação e divulgação de 
relatório de participação em missão oficial com ônus 
para o erário........................................................... 50206

PROJETOS DE LEI

Nº 5.498-E/2009 – Do Sr. Henrique Eduardo 
Alves – EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PRO-
JETO DE LEI Nº 5498-D, DE 2009, que “altera as 
Leis nºs 9.096, de 19 de setembro de 1995 – Lei dos 
Partidos Políticos, 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
que estabelece normas para as eleições, e 4.737, de 
15 de julho de 1965 – Código Eleitoral. ..................... 50207

Nº 5..835/2009 – do Sr. Ratinho Junior – 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 admiti-
dos em direito. ....................................................... 50232

Nº 5..836/2009 – do Sr. Ricardo Barros – Al-
tera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que “dis-
põe sobre sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na adminis-
tração pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências”. ............................................. 50233

Nº 5.837/2009 – do Sr. Pompeo de Mattos – Tor-
na obrigatória a inclusão dos sucos de laranja e uva 
no cardápio da merenda escolar previstos na Medida 
Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001. .... 50235

Nº 5.839/2009 – do Sr. Dimas Ramalho – Acres-
centa o parágrafo único ao art. 116 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para garantir o envio de cor-
respondência informando que o segurado atingiu os 
requisitos mínimos para aposentadoria por idade ou 
tempo de contribuição. ............................................... 50236

Nº 5.841/2009 – do Sr. Bruno Araújo – Institui 
o dia 18 de setembro como dia nacional de cons-
cientização e incentivo ao diagnóstico precoce do 
retinoblastoma. ...................................................... 50237

Nº 5.842/2009 – do Sr. Eleuses Paiva – Dis-
põe sobre a criação do Programa Nacional de Pre-
venção, Diagnóstico e Tratamento da Hipertermia 
Maligna – HM e dá outras providências. ............... 50237

Nº 5.843/2009 – do Sr. Eleuses Paiva – Altera 
a Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, para estabe-
lecer adicional de tempo de serviço para o traba-
lhador com deficiência que requer aposentadoria, 
vinculada ao RGPS – Regime Geral de Previdência 
Social.  ................................................................... 50239

Nº 5.844/2009 – do Sr. William Woo – Deter-
mina a obrigatoriedade de demarcação das áreas 
de pesca, lazer ou recreação das praias banhadas 
por mar, lagoas ou rios. ......................................... 50240

Nº 5.845/2009 – do Sr. William Woo – Dispõe 
sobre a comercialização controlada do “ÁLCOOL 
70º” (ação bactericida por conter 70% de água e 
30% de água deionizada) pelas redes de farmácias 
do País. .................................................................. 50240

Nº 5.846/2009 – do Sr. Paulo Rocha – Altera 
a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro para dispor 
sobre a data de renovação do documento de habi-
litação .................................................................... 50242

Nº 5.848/2009 – do Sr. Carlos Bezerra – Altera 
a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, discipli-
nando o prazo para registro de consumidor inadim-
plente nos serviços de proteção ao crédito. ............ 50242

Nº 5.849/2009 – da Srª. Solange Amaral – In-
clui o art. 313-C, no Título XI – Dos Crimes contra 
a Administração Pública, Capítulo I – Dos Crimes 
Praticados por Funcionário Público Contra a Admi-
nistração em Geral – do Código Penal, Decreto-Lei 



50168 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – para inserir 
a figura do delito de Exclusão de Imagens de Circuito 
Interno de Segurança de Órgãos Públicos. ............. 50243

Nº 5.850/2009 – do Sr. Regis de Oliveira – 
Determina a remessa da sentença de interdição à 
Justiça Eleitoral. ..................................................... 50244

Nº 5.853/2009 – do Sr. Damião Feliciano – 
Acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de 
julho de 1990, que “dispõe sobre os crimes hedion-
dos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição 
Federal, e determina outras providências”. ............... 50244

Nº 5.854/2009 – do Sr. Carlos Sampaio – 
Altera a Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, 
modificando as condições de trabalho dos nutricio-
nistas e alterando sua jornada de trabalho. ........... 50245

Nº 5.855/2009 – do Sr. Carlos Sampaio – Cria 
a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com 
Motociclistas e dá outras providências. ................. 50246

Nº 5.857/2009 – da Srª. Sueli Vidigal – Auto-
riza o Poder Executivo Federal, em articulação com 
os municípios sedes das regiões administrativas, a 
criar clínicas públicas para dependentes químicos 
de álcool e drogas. ................................................ 50247

Nº 5.858/2009 – do Sr. Sabino Castelo Bran-
co – Acrescenta artigo à Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para dispor sobre a revista pes-
soal ou nos objetos dos trabalhadores. ................. 50248

Nº 5.859/2009 – do Sr. Décio Lima – Acres-
centa inciso ao parágrafo único, do art. 11, da Lei 
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabele-
cendo que a adoção de medidas de segurança em 
estabelecimentos bancários não pretere a acessi-
bilidade de deficientes físicos às instalações. ....... 50249

Nº 5.860/2009 – do Sr. Dimas Ramalho – 
Institui, normas e procedimentos para a coleta, a 
reciclagem, o gerenciamento e a destinação final 
de lixo tecnológico e dá outras providências. ........ 50250

Nº 5.862/2009 – do Sr. Valadares Filho – Dis-
põe sobre concessão de incentivos fiscais do Im-
posto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, 
a empresas de turismo que empreguem, no seu 
quadro de funcionários, jovens oriundos de pro-
gramas sociais do Governo Federal na condição 
de Aprendiz, e dá outras providências................... 50251

Nº 5.863/2009 – da Srª. Sueli Vidigal – Autori-
za o Poder Público a instituir o programa de proteção 
individual as policiais do sexo feminino, que consiste 
na obrigatoriedade do uso de colete à prova de balas 
com design anatômico para o sexo feminino na região 
torácica, aos moldes dos sutiãs, em todo País. ........... 50252

Nº 5.864/2009 – da Srª. Sueli Vidigal – Dispõe 
sobre o uso de Protetor e dá outras providências. .... 50253

Nº 5.865/2009 – da Srª. Sueli Vidigal – Institui 
a garantia prioritária às crianças e adolescentes ór-
fãos, residentes em abrigos e instituições coletivas, 

públicas e privadas, em vagas em instituições da 
rede pública de ensino básico. .............................. 50254

Nº 5.866/2009 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – 
Altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973 
para incluir o curso da atual PR – 153 entre as BR 
487 e 476 ligando os municípios de Imbituva e Paulo 
de Frontin e entre Ibaiti e Ventania. ....................... 50255

Nº 5.867/2009 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – 
Regulamenta a participação de crianças e adoles-
centes nos meios de comunicação. ....................... 50256

Nº 5.869/2009 – do Sr. Jorginho Maluly – Es-
tabelece restrição para trânsito de crianças e ado-
lescentes em logradouros públicos após as 23h, se 
não acompanhados de responsável legal. ............ 50257

Nº 5.871/2009 – do Sr. Washington Luiz – Al-
tera o art. 12 da Lei nº 9.393, de 20 de dezembro 
de 1996, autorizando o parcelamento do Imposto 
Territorial Rural – ITR em até 06 (seis) cotas. ....... 50258

Nº 5.872/2009 – do Sr. Tadeu Filippelli – Al-
tera a redação da Lei nº 6.835, de 14 de outubro 
de 1980, e dá outras providências. ........................ 50259

Nº 5.873/2009 – do Sr. Dr. Rosinha – Concede 
isenção da “contribuição sindical”, a que se referem 
os artigos 579 e 580 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aos profissionais inscritos nos Conselhos 
de Fiscalização de profissões regulamentadas que 
tenham pago a respectiva anuidade no exercício 
financeiro correspondente ..................................... 50262

Nº 5.875/2009 – do Sr. Pompeo de Mattos – 
Dispõe sobre a remoção de veículos automotores 
apreendidos, ressarcimento das estadas e remoção 
e leilões administrativos. ........................................ 50263

Nº 5.877/2009 – do Sr. Rodovalho – Altera a 
Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que “dis-
põe sobre o estágio de estudantes”, para suspender 
o período do estágio da estagiária gestante ......... 50266

Nº 5.878/2009 – do Sr. Rodovalho – Altera o 
art. 4º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, a 
fim de consolidar os requisitos para a concessão 
do seguro-desemprego e de ampliar a quantidade 
de parcelas do benefício, de acordo com o número 
de filhos do trabalhador. ........................................ 50267

Nº 5.880/2009 – do Sr. Filipe Pereira – Dis-
põe sobre a duração dos créditos pré-pagos dos 
telefones celulares e dá outras providências. ........ 50268

Nº 5.881/2009 – do Sr. Filipe Pereira – Altera 
a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe 
sobre a organização dos serviços de telecomuni-
cações, a criação e funcionamento de um órgão 
regulador e outros aspectos institucionais, nos ter-
mos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995, para 
tornar obrigatório a abertura de postos de atendi-
mento pessoal pelas prestadoras de serviços de 
telefonia fixa ou móvel e de acesso à internet. ...... 50269

Nº 5.882/2009 – do Sr. Damião Feliciano – 
Cria a “Bolsa-Medicamento” no âmbito do Sistema 
Único de Saúde ..................................................... 50270



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50169 

Nº 5.886/2009 – do Sr. Maurício Rands – 
Dispõe sobre o bloqueio de aparelhos celulares 
furtados ou roubados e dá outras providências. .... 50271

Nº 5.888/2009 – do Sr. Raimundo Gomes de 
Matos – Institui o Dia Nacional do Médico de Família 
e Comunidade. ...................................................... 50272

Nº 5.906/2009 – da Comissão Especial desti-
nada ao exame e a avaliação da Crise Econômico-
Financeira e, ao final, formular propostas ao Poder 
Executivo e ao País, especificamente no que diz 
respeito à repercussão no Comércio. – Dispõe so-
bre a compensação de débitos previdenciários com 
créditos referentes a outros tributos federais.  ....... 50272

Nº 5.910/2009 – do Supremo Tribunal Federal 
– Cria, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o 
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de 
Medidas Socioeducativas e dá outras providências. ... 50274

Nº 5.931/2009 – do Sr. Guilherme Campos – 
Fica instituído o Dia Nacional da Astronomia, a ser 
celebrado anualmente no dia 2 de dezembro. ....... 50276

Nº 6.011/2009 – do Sr. José C. Stangarlini – 
Institui o Dia do Corretor de Seguros. ................... 50277

Nº 6.016/2009 – do Sr. Jairo Ataide – Deno-
mina de Deputado  Federal Fernando Diniz a Bar-
ragem de Berizal, situada na Bacia do Rio Pardo, 
em Minas Gerais. ................................................... 50277

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.805/2009 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – Aprova o texto 
da Convenção Relativa à Admissão Temporária, 
também conhecida como “Convenção de Istambul”, 
celebrada em 26 de junho de 1990, sob os auspí-
cios da Organização Mundial de Aduanas. ........... 50278

Nº 1.807/2009 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – Aprova o texto do 
Convênio entre a República Federativa do Brasil e 
o Reino da Espanha sobre Cooperação em Matéria 
de Combate à Criminalidade, assinado em Madri, 
em 25 de junho de 2007. ....................................... 50340

RECURSOS

Nº 303/2009 – do Sr. Marcelo Itagiba – Contra 
apreciação conclusiva do Projeto de Lei nº 4.760, 
de 2009.  ................................................................ 50347

Nº 305/2009 – do Sr. Luis Carlos Heinze – Con-
tra parecer conclusivo de comissões ao PL 6.288/2002 
que “proíbe a utilização de herbicidas para capina 
química em áreas urbanas e de agrotóxicos em geral 
em áreas de proteção de mananciais” ...................... 50348

REQUERIMENTO

Nº 5.397/09 – Sr. Luiz Carlos Hauly – Requer, 
nos termos regimentais apontados, que o Projeto de 
Lei nº 5.921, de 2001, seja remetido à Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. ... 50349

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Leitura de 
Atos da Presidência sobre a constituiçaõ de Comis-

sões Especiais destinadas ao exame dos Projetos de 
Lei nºs 2.502, de 2007, acerca da política energética 
nacional, das atividades relativas ao monopólio do 
petróleo e instituição do Conselho Nacional de Polí-
tica Energética e da Agência Nacional do Petróleo; 
5.417, de 2009, sobre a criação do Fundo Soberano 
Social do Brasil – FSSB; 5.939, de 2009, a respeito 
de criação da Empresa Brasileira de Administração 
de Petróleo e Gás Natural S.A. – PETRO-SAL; 5.941, 
de 2009, acerca da cessão, pela União, à empresa 
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS do exercí-
cio das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos; 
e da Proposta de Emenda à Constituição nº 351-A, 
de 2009, sobre a instituição do regime especial de 
pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. ............................................... 50349

IV – Pequeno Expediente
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE) – 

Necrológio do empresário Roberto Arrais Maia. ... 50352
LAEL VARELLA (DEM, MG) – Dificuldades 

enfrentadas pelo setor agropecuário. Encaminha-
mento ao orador, pelo Príncipe Bertrand de Orleans 
e Bragança, do livro Agropecuária – Atividade de 
alto risco, de autoria de Nelson Ramos Barretto e 
Paulo Henrique Chaves. ........................................ 50352

CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB, ES) – 
Anúncio da realização de audiência pública no Es-
tado do Amapá pela Comissão Especial destinada 
ao exame da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 300, de 2008, sobre a equiparação entre os sol-
dos de policiais e bombeiros militares dos Estados e 
do Distrito Federal. Expectativa quanto à aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 483, de 
2005, sobre a transferência de servidores públicos 
do ex-Território Federal de Rondônia para os quadros 
da União. Apelo ao Governo Federal de inclusão no 
Orçamento Geral da União de compensações tribu-
tárias previstas na Lei Kandir. .................................. 50353

FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB, CE) – So-
licitação ao Ministério do Trabalho e Emprego pelo 
Governador do Estado do Ceará, Cid Gomes, de 
regulamentação do registro da carteira de trabalho 
dos pescadores de lagosta. ................................... 50354

JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB, AP – Pela 
ordem) – Realização do II Seminário da Frente Par-
lamentar do Cooperativismo, a respeito dos avanços 
e desafios do ramo da saúde, no Auditório Nereu 
Ramos da Casa.  ................................................... 50356

MOREIRA MENDES (PPS, RO – Pela ordem) 
– Atraso na apresentação, pela administração re-
gional da FUNAI no Estado de Rondônia, de res-
posta a requerimento apresentado pelo Sr. Marco 
Túlio Costa Teodoro sobre a incidência de imóvel 
de sua propriedade em terras indígenas.  ............. 50356

ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB, BA) – 
Criação, pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva, 
da Universidade Federal do Vale do São Francisco 



50170 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

e da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. 
Encaminhamento ao Poder Executivo da Indicação 
nº 3.821, de 2009, para criação da Universidade 
Federal do Sul da Bahia. ....................................... 50357

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB, MS – Pela 
ordem) – Instalação de leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva – UTI no Hospital da Mulher e no 
Hospital da Vida, no Município de Dourados, Esta-
do de Mato Grosso do Sul. Excelência do Governo 
André Puccinelli. Urgência na adoção de medidas 
pelo Hospital Universitário de Dourados................ 50358

GERALDO SIMÕES (PT, BA – Pela ordem) 
– Urgente apreciação pela Casa do Projeto de Lei 
nº 5.665, de 2009, sobre a instituição da Política 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – PNA-
TER e criação do Programa Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e 
na Reforma Agrária – PRONATER. Investimentos 
realizados pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva 
na agricultura familiar.  ........................................... 50358

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB, AM – 
Pela ordem) – Apresentação pelo Ministro de Minas 
e Energia, Edson Lobão, de resposta a requerimento 
de informações acerca da implantação de usinas de 
energia elétrica movidas a gás natural. Instalação 
de usinas termelétricas no Estado do Amazonas. . 50359

JULIÃO AMIN (PDT, MA – Pela ordem) – Reali-
zação de eleições na colônia de pescadores localizada 
no Município de Turilândia, Estado do Maranhão. Apoio 
à chapa liderada pelo Sr. Pedro Corrêa.  ...................... 50359

IVAN VALENTE (PSOL, SP) – Defesa de im-
plementação do piso salarial nacional do magistério. 
Protesto contra a manutenção de vetos apostos ao 
Plano Nacional de Educação. ................................ 50360

VANDERLEI MACRIS (PSDB, SP) – Necessi-
dade de compensação financeira pela preservação 
de florestas no País. Declarações do Presidente da 
empresa Cosan Combustíveis e Lubrificantes, Ru-
bens Ometto, sobre o assunto. .............................. 50360

JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB, SE – 
Pela ordem) – Sucesso da banda de forró Calci-
nha Preta, do Estado de Sergipe. Realização pela 
banda de shows nos Estados Unidos da América 
e no Canadá. ......................................................... 50361

SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT, AP – Pela 
ordem) – Encaminhamento de requerimentos de in-
formações ao Ministro de Assuntos Institucionais, 
José Múcio Monteiro, e ao Ministro do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, sobre os 
critérios adotados para a liberação de recursos de 
emendas orçamentárias. ....................................... 50361

NARCIO RODRIGUES (PSDB, MG) – Inaugu-
ração de pavilhões do Instituto Inhotim, no Município 
de Brumadinho, Estado de Minas Gerais. Contes-
tação à matéria publicada pelo jornal O Estado de 
S.Paulo a respeito do Instituto. ............................. 50361

ALBANO FRANCO (PSDB, SE – Pela ordem) 
– Apoio ao Projeto de Lei nº 137, de 2009, sobre 
organização da Defensoria Pública da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios. ........................... 50362

MARCELO TEIXEIRA (PR, CE – Pela ordem) 
– Realização pela Comissão de Turismo e Desporto 
de reunião em Natal, Estado do Rio Grande do Nor-
te, para debate da realização da Copa do Mundo 
de Futebol de 2014.  .............................................. 50363

MANATO (PDT, ES – Pela ordem) – Apresen-
tação de emendas aos projetos de lei sobre o es-
tabelecimento do marco regulatório da exploração 
de petróleo na camada pré-sal. ............................. 50363

DR. TALMIR (PV, SP – Pela ordem) – Crise 
financeira enfrentada pelas entidades filantrópicas 
no País.  ................................................................. 50363

SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT, BA) – 
Ações do Governador Jaques Wagner para combate 
à violência e à criminalidade no Estado da Bahia. .... 50364

RODRIGO DE CASTRO (PSDB, MG) – Difi-
culdades enfrentadas pelos Municípios brasileiros 
em face da queda no repasse de recursos do Fundo 
de Participação dos Municípios – FPM. ................ 50364

JOÃO MATOS (Bloco/PMDB, SC – Pela or-
dem) – Criação da Universidade Federal da Fron-
teira Sul – UFFS. ................................................... 50365

EDIGAR MÃO BRANCA (PV, BA – Pela or-
dem) – Solidariedade aos portadores de vitiligo. 
Imperiosidade de mais pesquisas da saúde pública 
sobre a doença e seu tratamento.  ........................ 50365

CELSO MALDANER (Bloco/PMDB, SC) – 
Construção de ramal da chamada Ferrovia do Fran-
go, entre Cantuquiriguaçu, no Estado do Paraná, e 
Chapecó, no Estado de Santa Catarina. ............... 50365

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aviso 
aos visitantes sobre proibição de manifestações 
nas galerias do plenário. ........................................ 50366

HUGO LEAL (PSC, RJ) – Veiculação, pelo Pro-
grama Fantástico, da TV Globo, e pelo jornal O Dia, 
de matérias sobre os desdobramentos da chamada Lei 
Seca, coibitiva da ingestão de bebidas alcoólicas por 
condutores de veículos automotores. Apresentação do 
Projeto de Lei nº 5.607, de 2009, acerca da instituição 
de penalidades aos condutores de veículos com sinais 
evidentes de embriaguez. Resultados de estudo das 
Profas. Maria Helena de Mello e M. Sumie Koizumi, da 
Universidade de São Paulo – USP, sobre a redução de 
acidentes de trânsito.  .................................................... 50366

ERNANDES AMORIM (PTB, RO – Pela or-
dem) – Apreciação pela Casa de proposta de emen-
da à Constituição de interesse dos servidores pú-
blicos do ex-Território Federal de Rondônia. ......... 50372

ELEUSES PAIVA (DEM, SP – Pela ordem) – Fa-
lecimento do médico Pedro Salomão José Kassab..... 50372

EDUARDO VALVERDE (PT, RO – Pela ordem) 
– Pedido à Presidência de liberação do acesso ao 
Salão Verde da Casa a servidores do Estado de 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50171 

Rondônia. Empenho da bancada federal rondo-
niense para a aprovação da proposta de emenda 
à Constituição constante na pauta de votações. ... 50373

CLAUDIO CAJADO (DEM, BA) – Denúncia 
de abuso de autoridade praticada pelo Delegado-
Adjunto Rodrigo Nascimento, da Delegacia da Re-
ceita Federal do Brasil no Município de Camaçari, 
Estado da Bahia. ................................................... 50373

CARLOS BRANDÃO (PSDB, MA – Pela or-
dem) – Rejeição da proposta de tributação de ren-
dimentos da caderneta de poupança apresentada 
pelo Governo Federal. ........................................... 50374

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Visita, à 
Casa, do Vice-Minisitro de Defesa da Suécia, Hákan 
Jevrell, e da Embaixadora da Suécia no Brasil, An-
nika Markovic. Informação aos servidores sobre a 
apreciação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 438-B, de 2005.  ................................................ 50374

ALFREDO KAEFER (PSDB, PR) – Inadmissi-
bilidade de alteração do Tratado de Itaipu, celebrado 
entre os Governos do Brasil e do Paraguai. Aquisi-
ção de armamentos da França pelo Governo brasi-
leiro. Posicionamento do orador contrário à criação 
da Contribuição Social para a Saúde – CSS. Não 
divulgação de produtos brasileiros pelo Ministério 
das Relações Exteriores. ....................................... 50374

CARLOS SANTANA (PT, RJ – Pela ordem) 
– Apoio à greve dos funcionários da Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos – ECT. .................. 50375

RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB, MA) – Ur-
gente inclusão na pauta da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 471, de 2005, sobre a efetivação 
dos atuais responsáveis e substitutos pelos servi-
ços notariais, investidos na forma da lei. Apoio à 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 483, de 2005, sobre a inclusão de servidores 
públicos, civis e militares, no quadro em extinção 
da Administração Federal e do ex-Território Federal 
de Rondônia. ......................................................... 50375

VICENTINHO (PT, SP – Pela ordem) – Pre-
sença na Casa de delegação do Município de Vár-
zea Paulista, Estado de São Paulo. ....................... 50375

WASHINGTON LUIZ (PT, MA – Pela ordem) – 
Apoio ao movimento grevista dos trabalhadores em 
educação do Município de Coelho Neto, Estado do 
Maranhão. Precariedade dos serviços de telefonia 
móvel no Maranhão. Presença da CPI da Pedofilia, 
do Senado Federal, em São Luís para investigar a 
prática de pedofilia no Estado. Crime ambiental no 
cais do porto do Município de São José de Riba-
mar. ........................................................................ 50375

FÁTIMA BEZERRA (PT, RN – Pela ordem) – 
Saudações aos trabalhadores em educação pela 
promoção do Dia Nacional de Luta em Defesa do 
Piso Salarial da Educação. .................................... 50377

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB, PE – Pela 
ordem) – Apoio às reivindicações dos servidores da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT 

e dos ex-Territórios Federais. Defesa da aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 
2008, sobre a remuneração de policiais militares. 
Luta dos Suplentes de Vereador para a aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 336, de 
2009, sobre o limite de despesas e a composição 
numérica das Câmaras Municipais. ....................... 50378

LINDOMAR GARÇON (PV, RO – Pela or-
dem) – Saudação à população e aos servidores 
do Estado de Rondônia presentes nas galerias do 
plenário da Casa. Pedido aos Deputados  de apoio 
à Proposta de Emenda à Constituição nº 483, de 
2005, de interesse dos servidores. ........................ 50379

DR. TALMIR (PV, SP) – Congratulação ao 
Presidente em exercício dos trabalhos, Deputado  
Inocêncio Oliveira. Apoio à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 483, de 2005, sobre a inclusão ser-
vidores públicos do Estado de Rondônia nos qua-
dros da União. Presença, na Casa, de Vereadores 
e do Prefeito do Município de Lutécia, Estado de 
São Paulo. Visita do Embaixador de Israel, Giora 
Becher, ao gabinete parlamentar do orador. Impor-
tância da aprovação, pela Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, de acordo sobre 
o reconhecimento do Estado de Israel pelo Brasil. 
Visita, à Casa, da Coordenadora do Instituto Na-
cional da Família e da Pastoral Familiar do Setor 
Vida e Família da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil e de professor emérito da Faculdade de 
Villeneuve, da Bélgica. Apresentação de emenda 
destinada à supressão de dispositivos do Projeto 
de Lei nº 7.494, de 2004, sobre a prorrogação do 
prazo de renovação do Certificado de Entidade Be-
neficente de Assistência Social para fins de isenção 
previdenciária. Expectativa de alteração da matéria 
pelo Senado Federal.............................................. 50379

ELIENE LIMA (PP, MT) – Encontro de empre-
endedores da região do Araguaia, Estado do Mato 
Grosso, promovido pela Agência de Desenvolvimen-
to Sustentável do Corredor Centro-Norte. Apoio às 
reivindicações dos servidores da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos – ECT. Conveniência de 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 483, de 2005, sobre a inclusão de servidores 
públicos do Estado de Rondônia nos quadros da 
União. Dados divulgados pela Companhia Nacional 
de Abastecimento – CONAB sobre a safra agrícola 
de 2008/2009. Incremento das exportações de soja 
em grão e de outros produtos pelo Estado do Mato 
Grosso. .................................................................. 50380

ARMANDO ABÍLIO (PTB, PB) – Convite aos 
Deputados  para participação em audiência públi-
cas destinadas ao debate da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 47, de 2003, sobre a inclusão da 
alimentação no capítulo constitucional dos direitos 
sociais. Expectativa de aprovação da matéria pela 
respectiva Comissão Especial. Declaração de voto 
pela aprovação de proposta de emenda à Constitui-



50172 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

ção de interesse dos servidores públicos do Estado 
de Rondônia. Lançamento do Portal 14 pelo PTB 
do Estado da Paraíba.  .......................................... 50382

JAIR BOLSONARO (PP, RJ) – Apoio à pro-
posta de emenda à Constituição de interesse dos 
servidores do Estado de Rondônia. Defasagem sa-
larial dos policiais militares e bombeiros militares do 
antigo Distrito Federal. Protesto contra a suspensão 
do fornecimento de refeição aos recrutas do Exér-
cito Brasileiro. ........................................................ 50383

ERNANDES AMORIM (PTB, RO – Pela or-
dem) – Aviso a servidores do Estado de Rondônia 
presentes nas galerias sobre a votação, pela Casa, 
de proposta de emenda à Constituição de interesse 
da categoria. .......................................................... 50383

JULIÃO AMIN (PDT, MA) – Inconformismo com 
a cassação do mandato do Governador do Estado do 
Maranhão, Jackson Lago. Incoerência da interpretação 
do Ministro Eros Grau, do Supremo Tribunal Federal, no 
tocante à competência para julgamento de processos 
contra Governadores Estaduais. Repúdio à decisão 
judicial impeditiva da divulgação, pelo jornal O Estado 
de S. Paulo, de matérias a respeito da investigação da 
Polícia Federal contra o empresário Fernando Sarney, 
filho do Presidente do Senado Federal, Senador José 
Sarney. ............................................................................ 50383

AROLDE DE OLIVEIRA (DEM, RJ) – Resul-
tados positivos dos trabalhos realizados pela CPI 
da Pedofilia, instituída pelo Senado Federal. ........ 50384

ALCENI GUERRA (DEM, PR – Pela ordem) 
– Necessidade de investigação de denúncia do Se-
nador Magno Malta sobre a existência de pedófilos 
no âmbito de Conselhos Tutelares. ........................ 50385

CHICO LOPES (Bloco/PCdoB, CE – Pela or-
dem) – Apelo ao Ministro dos Transportes, Alfredo 
Nascimento, de adoção das providências necessá-
rias para a recuperação da malha rodoviária federal 
no Estado do Ceará.  ............................................. 50385

CARLOS BRANDÃO (PSDB, MA) – Instalação 
de filial da empresa Suzano Celulose e Papel S/A 
no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão. 
Competência administrativa do Prefeito Municipal 
Sebastião Madeira.  ............................................... 50386

ANGELA PORTELA (PT, RR) – Visita do Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Estado de Ro-
raima. Não implementação do Programa Luz para 
Todos no Estado. ................................................... 50386

MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB, RS) – 
Efeitos da crise política reinante no Estado do Rio 
Grande do Sul. ....................................................... 50387

LINDOMAR GARÇON (PV, RO) – Luta do 
orador pela ampliação da rede de abastecimento 
de água na zona leste de Porto Velho, Estado de 
Rondônia. Implantação do sistema de coleta, tra-
tamento e disposição final de esgoto sanitário de 
Porto Velho.  ........................................................... 50387

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR, PE) – Classifi-
cação do Banco do Brasil em 1º lugar no ranking 
das instituições bancárias do País e da América La-
tina. Elevados lucros obtidos pelo Banco do Brasil 
no primeiro semestre de 2009. .............................. 50388

NELSON BORNIER (Bloco/PMDB, RJ) – Em-
pobrecimento da população brasileira.  ................. 50388

BILAC PINTO (PR, MG) – Transcurso do Ju-
bileu de Ouro da Escola Técnica de Eletrônica Fran-
cisco Moreira da Costa, no Município de Santa Rita 
do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.  .................. 50389

ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB, SP) – Im-
portância da CPI destinada à investigação de res-
ponsabilidades pelo desaparecimento de crianças 
e adolescentes no Brasil. Aprovação pela Casa do 
Projeto de Lei nº 1.842, de 2007, sobre a criação 
do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes 
Desaparecidos.  ..................................................... 50390

MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB, AM) – 
Acompanhamento pelo orador das eleições Muni-
cipais de Coari, Estado do Amazonas.  ................. 50391

EUGÊNIO RABELO (PP, CE) – Posse dos 
Conselheiros Municipais de Saúde de Juazeiro do 
Norte, Estado do Ceará. Transcurso do 144º e do 53º 
aniversários de emancipação político-administrativa, 
respectivamente, dos Municípios de Jaguaretama 
e Baixio, Estado do Ceará.  ................................... 50391

CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB, GO) – 
Exploração de mão de obra análoga à escravidão 
em obra do Programa de Aceleração do Cresci-
mento – PAC, no Estado de Goiás.  ...................... 50392

ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB, SC) – 
Realização da Festa das Etnias 2009, no Município 
de Criciúma, Estado de Santa Catarina. ............... 50393

ANA ARRAES (Bloco/PSB, PE) – Transcurso 
do 19º aniversário de vigência do Código de Defesa 
do Consumidor. ...................................................... 50393

JEFFERSON CAMPOS (PTB, SP) – Atuação 
da CPI destinada à investigação do desaparecimento 
de crianças e adolescentes no Brasil. Apoio à pro-
posta de criação de Cadastro Nacional de Crianças 
Desaparecidas. ...................................................... 50394

SABINO CASTELO BRANCO (PTB, AM) – 
Apresentação de projeto de lei sobre a instituição 
do seguro obrigatório para veículos em estaciona-
mentos fechados ou garagens de uso público....... 50396

MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC, MG) – Transcur-
so do 60º aniversário de fundação da Associação 
dos Magistrados Brasileiros – AMB. ...................... 50396

JOÃO DADO (PDT, SP) – Congratulação à 
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
pela classificação alcançada no Índice Geral de 
Cursos – IGC, do Ministério da Educação. ............ 50397

GORETE PEREIRA (PR, CE) – Necrológio do 
empresário Roberto Matoso, do Estado do Ceará. ... 50398

JOSÉ CHAVES (PTB, PE) – Superação pelo 
Brasil dos efeitos da crise financeira mundial. Opor-



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50173 

tunidade de realização pelo empresariado brasi-
leiro de investimentos no País, com vistas à Copa 
do Mundo de Futebol de 2014 e à exploração de 
petróleo na camada pré-sal. .................................. 50398

SANDRO MABEL (PR, GO) – Elevação do 
índice de emprego formal no País, segundo dados 
do Ministério do Trabalho e Emprego.  .................. 50399

PAULO BORNHAUSEN (DEM, SC) – Moro-
sidade na liberação de recursos federais para as-
sistência às populações atingidas por tornado na 
região oeste do Estado de Santa Catarina. Centra-
lização do Governo petista.  .................................. 50399

VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB, PB) 
– Satisfação com o anúncio de acordo militar, entre 
Brasil e França, para aquisição de aviões de com-
bate, submarinos e helicópteros, com transferência 
de tecnologia para o País.  .................................... 50401

V – Grande Expediente
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE – 

Pela ordem) – Transcurso do 80º aniversário de 
emancipação político-administrativa do Município 
de Cariré, Estado do Ceará.  ................................. 50402

DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB, BA) – Ava-
liação dos projetos de lei sobre o estabelecimento 
do marco regulatório da exploração de petróleo na 
camada pré-sal. Apoio ao movimento grevista de 
funcionários da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT. Defesa da aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 483, de 2005, sobre 
inclusão dos servidores do Estado de Rondônia no 
quadro em extinção da União.  .............................. 50403

ARACELY DE PAULA (PR, MG) – Saudações 
à população do Município de Araxá, aos Prefeitos 
Municipais e aos Vereadores de Minas Gerais e 
do País. Saudações aos servidores municipais, 
aos Deputados  Federais e Estaduais e à família 
brasileira. Importância da tribuna da Câmara dos 
Deputados  para a democracia. Desempenho do 
orador à frente da Prefeitura Municipal de Araxá. 
Saudações às populações das regiões dos Vales 
do Jequitinhonha e do Mucuri e do norte de Minas 
Gerais. Ações do Governador Aécio Neves em prol 
das regiões. Declaração de apoio ao municipalismo. 
Apelo ao Governo Federal de adoção de providên-
cias acerca da crise financeira enfrentada pelos mu-
nicípios brasileiros. Apoio à recomposição numérica 
das Câmaras Municipais brasileiras. Inconformismo 
com o contingenciamento de recursos de emendas 
orçamentárias. Protesto contra a não votação de 
matérias de relevante interesse do País, em face do 
trancamento da pauta por medidas provisórias. .... 50406

Apresentação de proposições: COMISSÃO DE 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, GILMAR MACHADO, 
ARMANDO ABÍLIO, MANATO, FERNANDO CHIA-
RELLI, CÂNDIDO VACCAREZZA, ANSELMO DE 
JESUS, VANESSA GRAZZIOTIN, ELIENE LIMA, SUE-
LI VIDIGAL, HERMES PARCIANELLO, RICARDO 
BARROS, COLBERT MARTINS, SANDRA ROSADO, 

PROFESSOR VICTORIO GALLI, COMISSÃO DE 
AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO RURAL, VALDIR COLATTO, 
GUILHERME CAMPOS, CLEBER VERDE, MARIA 
DO ROSÁRIO, MÁRIO NEGROMONTE, VICENTI-
NHO, JOSÉ CARLOS VIEIRA, SABINO CASTELO 
BRANCO, NEILTON MULIM, JOÃO DADO, JOSÉ 
ANÍBAL, CARLOS BEZERRA, MENDONÇA PRADO, 
BETO FARO, MARCELO ITAGIBA, JOSÉ CHAVES, 
SEBASTIÃO BALA ROCHA, VITAL DO RÊGO FILHO, 
ACÉLIO CASAGRANDE, PAULO PIAU, ROBERTO 
MAGALHÃES, JOSÉ AIRTON CIRILO, GERALDINHO, 
RAIMUNDO GOMES DE MATOS, ALFREDO KAE-
FER, JOSÉ AIRTON CIRILO, LÍDERES, ALFREDO 
KAEFER, ODAIR CUNHA, PASTOR PEDRO RIBEI-
RO, ELEUSES PAIVA, COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL.  ............... 50409

VI – Ordem do Dia
EMILIANO JOSÉ (PT, BA – Pela ordem) – 

Realização da XXXVI Jornada Internacional de Ci-
nema da Bahia e do Festival de Teatro do Subúrbio 
em Salvador. Homenagem à memória do advogado 
Eugênio Lyra. ......................................................... 50417

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB, BA – Pela 
ordem) – Transcurso do centenário da fundação do 
jornal Folha do Norte, do Município de Feira de 
Santana, Estado da Bahia. .................................... 50419

PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirada de 
ofício pela Presidência das Medidas Provisórias de 
nºs 466, 467 e 468, de 2009. ................................. 50420

PRESIDENTE (Michel Temer) – Continua-
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 277-B, de 2008, que 
acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para reduzir, anual-
mente, a partir do exercício de 2009, o percentual 
da Desvinculação de Receitas da União incidente 
sobre os recursos destinados à manutenção e de-
senvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da 
Constituição Federal. ............................................. 50420

ONYX LORENZONI (DEM, RS – Pela or-
dem) – Solicitação à Presidência de apreciação 
dos requerimentos para tramitação em regime de 
urgência dos projetos de lei sobre a criação de plano 
de cargos e salários da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal e sobre o 
exercício da medicina, o chamado Ato Médico. ..... 50420

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado  Onyx Lorenzoni. .................................... 50420

Usaram da palavra pela ordem os Srs. 
Deputados  FERNANDO FERRO (PT, PE), COL-
BERT MARTINS (Bloco/PMDB, BA).  .................... 50420

PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação 
dos Deputados  ao plenário. ................................... 50421

PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento 
de destaque para votação em separado da expres-
são “12,5% no exercício de 2009, 5% no exercício 
de 2010 e nulo no exercício de 2011”, constante 



50174 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

do § 3º do art. 76, previsto no art. 5º do substitutivo 
oferecido pela Comissão Especial à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 277, de 2008. .............. 50421

LAERTE BESSA (Bloco/PMDB, DF – Pela 
ordem) – Indignação do orador com a falta de qu-
orum na reunião do PMDB destinada à votação da 
proposta de dissolução do diretório do partido no 
Distrito Federal. ..................................................... 50421

EMANUEL FERNANDES (PSDB, SP) – Ques-
tão de ordem sobre a inexistência de quorum qua-
lificado no plenário para votação da proposta de 
emenda à Constituição. ......................................... 50421

PRESIDENTE (Michel Temer) – Indeferimen-
to da questão de ordem formulada pelo Deputado  
Emanuel Fernandes. ............................................. 50421

EMANUEL FERNANDES (PSDB, SP) – Apre-
sentação de recurso à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania contra a decisão da Pre-
sidência. ................................................................. 50421

PRESIDENTE (Michel Temer) – Recebimento 
do recurso do Deputado  Emanuel Fernandes. ...... 50421

PEDRO FERNANDES (PTB, MA – Pela or-
dem) – Pedido à Presidência de determinação de 
encerramento dos trabalhos nas Comissões......... 50421

PRESIDENTE (Michel Temer) – Determinação 
de encerramento dos trabalhos nas Comissões. ...... 50422

DR. ROSINHA (PT, PR – Pela ordem) – Inda-
gação à Presidência sobre a realização de acordo 
para votação de proposição única. ........................ 50422

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado  Dr. Rosinha. ........................................... 50422

ONYX LORENZONI (DEM, RS) – Conveni-
ência do início da orientação de bancadas, tendo 
em vista o encerramento da discussão e do enca-
minhamento da votação da matéria. ..................... 50422

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado  Onyx Lorenzoni. .................................... 50422

Usaram da palavra pela ordem o Sr. Deputado  
EMANUEL FERNANDES (PSDB, SP). ................. 50422

ONYX LORENZONI (DEM, RS – Pela ordem) – 
Conveniência de votação do Requerimento nº 5.338, 
de 2009, de autoria do Deputado  Alberto Fraga. ......... 50422

PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação 
dos Deputados  ao plenário. ................................... 50422

ARNALDO MADEIRA (PSDB, SP – Pela or-
dem) – Voto contrário ao requerimento para a tra-
mitação em regime de urgência da proposta de 
criação de gratificação para servidores do Governo 
do Distrito Federal. ................................................ 50422

PRESIDENTE (Michel Temer) – Anúncio de 
votação nominal da matéria. .................................. 50422

MANATO (PDT, ES) – Questão de ordem 
sobre o funcionamento das Comissões em conco-
mitância com a Ordem do Dia. .............................. 50423

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado  Manato. ................................................. 50423

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF 
– Pela ordem) – Indagação à Presidência sobre o 
requerimento em votação. ..................................... 50423

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado  Rodrigo Rollemberg. ............................. 50423

ERNANDES AMORIM (PTB, RO – Pela or-
dem) – Convocação dos Deputados  do PTB ao ple-
nário. Agradecimento ao Presidente Michel Temer 
pela inclusão na pauta de proposta de emenda à 
Constituição de interesse dos servidores públicos 
do Estado de Rondônia. ........................................ 50423

NATAN DONADON (Bloco/PMDB, RO – Pela 
ordem) – Presença na Casa da Senadora Fátima 
Cleide e de servidores do Estado de Rondônia. 
Agradecimento ao Presidente Michel Temer pela 
inclusão na pauta da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 483, de 2005.  ....................................... 50423

LINDOMAR GARÇON (PV, RO – Pela ordem) 
– Presença na Casa do Governador do Estado de 
Rondônia, Ivo Cassol. ............................................ 50423

MOREIRA MENDES (PPS, RO – Pela ordem) 
– Pedido aos Deputados  do PPS de comparecimen-
to ao plenário. ........................................................ 50423

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de 
requerimento para tramitação em regime de urgên-
cia do Projeto de Lei nº 5.664, de 2009, a respeito 
da criação de plano de cargos e salários da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal. .................................................................. 50423

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados  ONYX LO-
RENZONI (DEM, RS), COLBERT MARTINS (Bloco/
PMDB, BA), DR. ROSINHA (PT, PR), RODRIGO 
ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF), MANATO (PDT, 
ES), JOFRAN FREJAT (PR, DF), ZONTA (PP, SC), 
GERALDINHO (PSOL, RS), PEDRO FERNANDES 
(PTB, MA), MOREIRA MENDES (PPS, RO), HUGO 
LEAL (PSC, RJ), DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP), 
LINDOMAR GARÇON (PV, RO), ONYX LORENZO-
NI (DEM, RS), RICARDO BARROS (PP, PR)........ 50424

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB, BA – Pela 
ordem) – Indagação à Presidência sobre possibili-
dade de votação simbólica da matéria. ................. 50425

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado  Colbert Martins. ..................................... 50425

ZONTA (PP, SC – Pela ordem) – Solicitação 
aos Deputados  do Partido Progressista de compa-
recimento ao plenário. Orientação da respectiva 
bancada. ................................................................ 50425

PRESIDENTE (Michel Temer) – Pedido aos 
Deputados  de permanência no plenário. ............... 50425

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF – 
Pela ordem) – Proposta à Presidência de abertura 
das inscrições para discussão da matéria. ............ 50425

LINDOMAR GARÇON (PV, RO – Pela ordem) 
– Convocação dos Deputados  do PV ao plenário. .... 50425



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50175 

MAGELA (PT, DF – Pela ordem) – Agradeci-
mento aos Líderes partidários pelo apoio a reque-
rimento para apreciação em regime de urgência de 
projeto de lei de interesse dos militares e bombeiros 
militares do Distrito Federal. .................................. 50425

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF 
– Pela ordem) – Agradecimento ao Presidente Mi-
chel Temer e aos Líderes partidários pela votação 
do requerimento para tramitação em regime de ur-
gência do projeto de lei sobre a criação do Plano 
de Cargos e Salários da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Apresen-
tação pelo orador de emendas à proposição. ........ 50426

LAERTE BESSA (Bloco/PMDB, DF – Pela 
ordem) – Agradecimento ao Presidente da Casa 
e às Lideranças pela votação do requerimento de 
tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei 
nº 5.664, de 2009, sobre militares da Polícia Militar 
do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal. ................................................ 50426

FERNANDO FERRO (PT, PE – Pela ordem) – 
Falecimento do Presidente de Honra do PT no Muni-
cípio de Goiana, Alderico Alves de Vasconcelos. ...... 50426

CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB, ES – Pela 
ordem) – Solicitação aos Deputados  do Bloco PSB/
PCdoB/PMN/PRB de permanência no plenário. ....... 50427

PRESIDENTE (Michel Temer) – Solicitação 
aos Deputados  de permanência no plenário. ........ 50427

CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB, ES – Pela 
ordem) – Convocação dos Deputados  do Bloco 
PSB/PCdoB/PMN/PRB ao plenário. Orientação da 
respectiva bancada.  .............................................. 50427

EDUARDO VALVERDE (PT, RO – Pela ordem) 
– Convocação dos Deputados  do PT ao plenário. 
Orientação da respectiva bancada. ....................... 50427

ARNALDO MADEIRA (PSDB, SP – Pela or-
dem) – Solicitação à Presidência de resposta à 
questão de ordem do orador a respeito da eleição 
do Presidente da Casa. ......................................... 50427

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado  Arnaldo Madeira. ................................... 50427

NATAN DONADON (Bloco/PMDB, RO – Pela 
ordem) – Agradecimento ao Governador do Estado 
de Rondônia, Ivo Cassol, e ao Senador Expedito 
Júnior pelo apoio à proposta de emenda à Consti-
tuição de interesse de servidores públicos do Es-
tado.  ...................................................................... 50427

PRESIDENTE (Michel Temer) – Presença 
no plenário de redatores de países de língua por-
tuguesa. ................................................................. 50427

LINDOMAR GARÇON (PV, RO – Pela ordem) 
– Convocação dos Deputados  do PV ao plenário. 50427

MOREIRA MENDES (PPS, RO – Pela ordem) 
– Convocação dos Deputados  do PPS ao plenário. .... 50427

RICARDO BARROS (PP, PR – Pela ordem) 
– Convocação dos Parlamentares ao plenário. ..... 50427

DR. PAULO CÉSAR (PR, RJ – Pela ordem) 
– Convocação dos Deputados  do Partido da Repú-
blica ao plenário. .................................................... 50427

JAIR BOLSONARO (PP, RJ – Pela ordem) – 
Necessidade de proposição concessiva de reajuste 
salarial à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros 
Militar do antigo Distrito Federal. ........................... 50427

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado  
MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB, RS).  ... 50428

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF – 
Pela ordem) – Convocação dos Deputados  do Bloco 
PSB/PCdoB/PMN/PRB ao plenário. Orientação da 
respectiva bancada. ............................................... 50428

JÚLIO CESAR (DEM, PI – Pela ordem) – 
Realização de reunião entre representantes da 
Secretaria do Tesouro Nacional, da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e do Serviço Federal de 
Processamento de Dados – SERPRO para debate 
sobre depósitos judiciais compartilhados entre a 
União e os Estados. Apelo ao Governo Federal de 
regularização do pagamento de depósitos judiciais 
junto aos Estados e Municípios. ............................ 50428

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado  
MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB, RS).  ... 50428

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela ordem) 
– Convocação dos Deputados  do Democratas ao 
plenário. Orientação da respectiva bancada.......... 50428

CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB, ES – Pela 
ordem) – Convocação dos Deputados  do Bloco/PSB 
ao plenário. Ampliação da oferta de crédito pelo 
Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. 
Importância da redução das taxas de juros bancários 
para empréstimos e financiamentos. Aquisição, pelo 
Governo brasileiro, de equipamentos bélicos para 
reaparelhamento das Forças Armadas brasileiras. 
Construção, pela Marinha do Brasil, de submarinos 
de propulsão nuclear.  ........................................... 50428

ELIZEU AGUIAR (PTB, P – Pela ordem) – Re-
alização de marcha em prol da aprovação da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, de 
interesse dos policiais militares, em Teresina, Estado 
do Piauí. Visita do orador à microrregião de Picos, no 
Estado do Piauí. Concessão, pela Câmara Municipal 
de Picos, do Título de Cidadania a personalidades 
políticas. Importância estratégica da microrregião de 
Picos para o desenvolvimento do Estado do Piauí e 
da Região Nordeste. Solicitação à Presidência de 
encaminhamento de cópias do pronunciamento do 
orador ao Ministro dos Transportes, Alfredo Nasci-
mento; ao Diretor-Geral do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes – DNIT, Luiz Antonio 
Pagot, e ao Coordenador do DNIT no Estado do Piauí, 
Sebastião Ribeiro Neto. .............................................. 50431

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado  
RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF). ....... 50432

CELSO MALDANER (Bloco/PMDB, SC – Pela 
ordem) – Apoio do PMDB de Santa Catarina à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008. ... 50432



50176 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 50432

Aprovação do requerimento. ........................ 50432
RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF – 

Pela ordem) – Agradecimento ao Presidente Michel 
Temer e aos Líderes partidários pela aprovação do 
requerimento. ......................................................... 50441

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de 
requerimento para tramitação em regime de ur-
gência do Projeto de Lei nº 3.885, de 2008, sobre 
alteração da composição e organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com 
sede em São Paulo. ............................................... 50441

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, a Sra. Deputada  MARIA DO ROSÁRIO (PT, 
RS). ........................................................................ 50441

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela or-
dem) – Conveniência de discussão da matéria em 
reunião de Líderes.  ............................................... 50441

Usaram da palavra pela ordem, para registro de 
voto, os Srs. Deputados  EDUARDO CUNHA (Bloco/
PMDB, RJ), FILIPE PEREIRA (PSC, RJ). ............... 50441

PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirada do 
requerimento. Equívoco do Deputado  Ronaldo Caia-
do com respeito à aprovação, pela Casa, de projeto 
de lei sobre o Tribunal Regional do Trabalho de São 
Paulo. ..................................................................... 50441

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP – Pela 
ordem) – Descumprimento pelo Deputado  Ronaldo 
Caiado de acordo para a votação do projeto de lei 
sobre a organização do Tribunal Regional do Tra-
balho de 2ª Região, com sede em São Paulo. ...... 50441

Usaram da palavra pela ordem, para registro de 
voto, os Srs. Deputados  JORGINHO MALULY (DEM, 
SP), LELO COIMBRA (Bloco/PMDB, ES).  ............... 50442

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de re-
querimento para apreciação em regime de urgência 
do Projeto de Lei nº 7.703, de 2006, sobre o exercício 
da medicina, o chamado Ato Médico. ........................ 50442

MÁRCIO FRANÇA (Bloco/PSB, SP – Pela 
ordem) – Posicionamento contrário à votação do 
requerimento. ......................................................... 50442

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado  
LINCOLN PORTELA (PR, MG). ............................ 50442

PRESIDENTE (Michel Temer) – Indagação 
ao Plenário sobre a retirada do requerimento da 
pauta. ..................................................................... 50442

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela ordem) 
– Solicitação à Presidência de imediata votação do 
requerimento. ......................................................... 50442

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado  Ronaldo Caiado..................................... 50442

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado  
MÁRCIO FRANÇA (Bloco/PSB, SP). .................... 50442

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela ordem) 
– Anúncio de obstrução das votações. .................. 50442

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados  MÁRCIO 
FRANÇA (Bloco/PSB, SP), LINCOLN PORTELA 
(PR, MG), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP), 
MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB, RS), AN-
DRÉ VARGAS (PT, PR), VILSON COVATTI (PP, RS), 
DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP). ....................... 50442

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT, SP – Pela or-
dem) – Proposta de votação dos requerimentos de 
apreciação de proposições em regime de urgência. 
Orientação da respectiva bancada ........................ 50443

PRESIDENTE (Michel Temer) – Consulta 
ao Plenário sobre a proposta apresentada pelo 
Deputado  Cândido Vaccarezza.  ........................... 50443

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, a Sra. Deputada  DALVA FIGUEIREDO (PT, 
AP). ........................................................................ 50443

Usaram da palavra para orientação das respec-
tivas bancadas os Srs. Deputados  MANATO (PDT, 
ES), MOREIRA MENDES (PPS, RO). ..................... 50443

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela or-
dem) – Dificuldades na realização de acordo para 
votação do requerimento de tramitação em regime 
de urgência do projeto de lei sobre a composição 
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 
com sede em São Paulo. Solicitação ao Presiden-
te Michel Temer de manutenção de acordo para a 
votação do requerimento de tramitação em regime 
de urgência do projeto de lei sobre o exercício da 
medicina, o chamado Ato Médico. ......................... 50443

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados  MÁRCIO 
FRANÇA (Bloco/PSB, SP), DUARTE NOGUEIRA 
(PSDB, SP). ........................................................... 50444

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados  SARNEY FILHO (PV, 
MA), VICENTINHO (PT, SP). ................................. 50444

CHICO ALENCAR (PSOL, RJ – Pela ordem) 
– Orientação da respectiva bancada. Contestação 
às declarações do Presidente do Congresso Na-
cional, José Sarney, sobre a imprensa. ................. 50444

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado  PAULO HENRIQUE LUSTOSA 
(Bloco/PMDB, CE). ................................................ 50445

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado  EDSON DUARTE (PV, 
BA). ........................................................................ 50445

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado  MARCOS ANTONIO (Bloco/
PRB, PE). .............................................................. 50445

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela ordem) 
– Apelo à Casa de aprovação do requerimento de 
tramitação, em regime de urgência, do projeto de 
lei sobre o exercício da medicina, o chamado Ato 
Médico. .................................................................. 50445

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados  EDIGAR MÃO BRANCA 
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(PV, BA), RAUL JUNGMANN (PPS, PE), VALADA-
RES FILHO (Bloco/PSB, SE), ROBERTO ALVES 
(PTB, SP). .............................................................. 50445

MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ – Pela ordem) – 
Apelo à bancada federal fluminense, pelo Sindicato 
dos Médicos do Rio de Janeiro, de aprovação do 
requerimento de tramitação, em regime de urgên-
cia, do projeto de lei sobre o exercício da medicina, 
o chamado Ato Médico. ......................................... 50445

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado  JOÃO MAGALHÃES (Bloco/
PMDB, MG). .......................................................... 50445

ERNANDES AMORIM (PTB, RO – Pela ordem) 
– Solicitação ao Deputado  Eduardo Valverde de não 
acolhimento de emenda apresentada à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 483, de 2005, prejudicial 
aos servidores públicos do Estado de Rondônia. ........ 50445

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado  IVAN VALENTE (PSOL, 
SP). ........................................................................ 50445

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado  
ERNANDES AMORIM (PTB, RO). ........................ 50445

MANATO (PDT, ES – Pela ordem) – Solicita-
ção aos Deputados  de comparecimento ao plenário. 
Orientação da respectiva bancada. ....................... 50445

PRESIDENTE (Marco Maia) – Convocação 
dos Deputados  ao plenário. ................................... 50446

EDUARDO VALVERDE (PT, RO – Pela or-
dem) – Esclarecimento ao Deputado  Ernandes 
Amorim sobre o a razão do acolhimento de emenda 
apresentada à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 483, de 2005. .................................................. 50446

ERNANDES AMORIM (PTB, RO – Pela or-
dem) – Pedido ao Deputado  Eduardo Valverde de 
retirada da emenda prejudicial aos servidores pú-
blicos do Estado de Rondônia. .............................. 50446

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados  DUARTE NO-
GUEIRA (PSDB, SP), EDUARDO AMORIM (PSC, 
SE), DR. PAULO CÉSAR (PR, RJ ).  ..................... 50446

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado  OLAVO CALHEIROS (Bloco/
PMDB, AL). ............................................................ 50446

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado  EDUARDO AMORIM 
(PSC, SE). ............................................................. 50446

ZÉ GERALDO (PT, PA – Pela ordem) – Reali-
zação, pelo IBAMA, de audiências públicas em Muni-
cípios do Estado do Pará para debate da concessão 
de licença ambiental para a construção do Complexo 
Hidrelétrico do Xingu. Repúdio ao posicionamento do 
Ministério Público a respeito do assunto....................... 50446

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado  DR. NECHAR (PV, SP). ........ 50447

FÁTIMA BEZERRA (PT, RN – Pela ordem) – 
Reiteração do apelo à Casa de votação do Projeto 
de Lei nº 5.245, de 2009, sobre o pagamento de 

bônus a servidores do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT. .................... 50447

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP – Pela 
ordem) – Repúdio ao acordo firmado entre centrais 
sindicais e o Governo Federal para atendimento às 
reivindicações de aposentados e pensionistas. .... 50447

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado  DR. NECHAR (PV, SP). ........ 50447

PAULO TEIXEIRA (PT, SP – Pela ordem) – 
Equívoco cometido pelo Senado Federal no tocante 
à realização de debates políticos pela Internet. .... 50447

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado  EDSON DUARTE (PV, BA)... 50447

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado  
RONALDO CAIADO (DEM, GO). .......................... 50447

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado  CIRO PEDROSA (PV, MG). . 50448

LELO COIMBRA (Bloco/PMDB, ES – Pela 
ordem) – Apoio ao requerimento para tramitação, 
em regime de urgência, do projeto de lei sobre o 
exercício da medicina, o chamado Ato Médico.  .... 50448

ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB, BA – Pela 
ordem) – Defesa de apresentação, pela Comissão de 
Educação e Cultura, de parecer ao projeto de lei sobre 
o exercício da medicina, o chamado Ato Médico. ........ 50448

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados  LUIZ BASSUMA (PT, 
BA), PEDRO WILSON (PT, GO), EUNÍCIO OLIVEI-
RA (Bloco/PMDB, CE). .......................................... 50448

LOBBE NETO (PSDB, SP – Pela ordem) – 
Registro de voto. Repúdio ao acordo firmado entre 
o Democratas e o Presidente Michel Temer para 
votação do projeto de lei sobre o exercício da me-
dicina. .................................................................... 50448

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado  PEPE VARGAS (PT, RS). ..... 50448

MARIA DO ROSÁRIO (PT, RS – Pela ordem) 
– Defesa de votação pela Comissão de Educação 
e Cultura do projeto de lei sobre o exercício de me-
dicina, o chamado Ato Médico.  ............................. 50448

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado  DR. TALMIR (PV, SP). .......... 50449

ELEUSES PAIVA (DEM, SP – Pela ordem) – 
Conclamação à Casa para votação do requerimento 
de tramitação, em regime de urgência, do projeto 
de lei sobre o chamado Ato Médico....................... 50449

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados  WASHINGTON LUIZ 
(PT, MA), LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB, GO), 
DR. TALMIR (PV, SP). ............................................ 50449

ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB, SC – 
Pela ordem) – Urgente apreciação, pela Casa, de 
propostas de interesse dos aposentados e pensio-
nistas. .................................................................... 50449

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados  ELISEU PADILHA 
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(Bloco/PMDB, RS), FERNANDO COELHO FILHO 
(Bloco/PSB, PE), MARCELO TEIXEIRA (PR, CE). 50449

PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 50449

Aprovação do requerimento. ........................ 50449
PRESIDENTE (Marco Maia) – Consulta ao 

Plenário sobre a existência de acordo para vota-
ção do Requerimento nº 5.043, de 2009, acerca da 
composição e a organização do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região. ...................................... 50458

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados  SEBASTIÃO BALA 
ROCHA (PDT, AP), SIMÃO SESSIM (PP, RJ). ...... 50458

PRESIDENTE (Marco Maia) – Determinação 
de aumento do som no plenário. ........................... 50458

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela ordem) 
– Agradecimento à Casa pela aprovação do reque-
rimento para apreciação, em regime de urgência, 
do projeto de lei sobre o exercício da medicina, o 
chamado Ato Médico. Inexistência de acordo para 
votação do requerimento para tramitação, em regime 
de urgência, do projeto de lei sobre a organização 
do Tribunal Regional do Trabalho de 2ª Região. .... 50458

JOSÉ ANÍBAL (PSDB, SP – Pela ordem) – 
Razão do voto contrário ao requerimento.  ............ 50458

ERNANDES AMORIM (PTB, RO – Pela or-
dem) – Atendimento aos interesses dos servidores 
públicos do Estado de Rondônia no parecer apre-
sentado pelo Deputado  Eduardo Valverde. ........... 50458

PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação de 
requerimento para tramitação em regime de urgên-
cia do Projeto de Lei nº 3.885, de 2008, que altera 
a composição e a organização interna do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2º Região, com sede em 
São Paulo, e dá outras providências. .................... 50458

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados  IVAN VA-
LENTE (PSOL, SP), DIMAS RAMALHO (PPS, SP), 
MARCELO ORTIZ (PV, SP), ARNALDO FARIA DE 
SÁ (PTB, SP). ........................................................ 50458

SUELI VIDIGAL (PDT, ES – Pela ordem) – 
Orientação da respectiva bancada. Registro de 
voto. ....................................................................... 50459

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados  VILSON CO-
VATTI (PP, RS), LINCOLN PORTELA (PR, MG), ANA 
ARRAES (Bloco/PSB, PE), VICENTINHO (PT, SP), 
DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB, RS), REGIS 
DE OLIVEIRA (PSC, SP), HENRIQUE FONTANA 
(PT, RS), RONALDO CAIADO (DEM, GO), JOSÉ 
ANÍBAL (PSDB, SP). ............................................. 50459

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP – Pela 
ordem) – Defesa de votação simbólica do requeri-
mento. .................................................................... 50460

PRESIDENTE (Marco Maia) – Aprovação do 
requerimento. ......................................................... 50460

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados  RIBAMAR ALVES (Blo-
co/PSB, MA), CLAUDIO CAJADO (DEM, BA). ...... 50460

PRESIDENTE (Marco Maia) – Continuação da 
votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 277-B, de 2008, que acrescenta § 3º 
ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício 
de 2009, o percentual da Desvinculação de Receitas 
da União incidente sobre os recursos destinados à 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino de que 
trata o art. 212 da Constituição Federal. ....................... 50460

PRESIDENTE (Marco Maia) – Requerimento 
de destaque para votação em separado das expres-
sões “doze e meio por cento no exercício de 2009, 
cinco por cento no exercício de 2010 e nulo no exer-
cício de 2011”, constantes no § 3º do art. 76, art. 5º 
do Substitutivo da Comissão Especial. .................... 50460

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados  FERNANDO 
CORUJA (PPS, SC), MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ), 
FÁBIO RAMALHO (PV, MG), ARNALDO FARIA DE 
SÁ (PTB, SP), MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ), VILSON 
COVATTI (PP, RS) JOFRAN FREJAT (PR, DF), 
JOSÉ ANÍBAL (PSDB, SP). ................................... 50461

JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB, AP – Pela 
ordem) – Registro de voto. Orientação da respectiva 
bancada. ................................................................ 50461

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado  HUGO LEAL (PSC, RJ).  ... 50461

FERNANDO CORUJA (PPS, SC – Como Lí-
der) – Razão do voto contrário ao requerimento de 
destaque. ............................................................... 50461

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados  RONALDO 
CAIADO (DEM, GO). EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/
PMDB, CE), VICENTINHO (PT, SP). ..................... 50462

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado  JOÃO MATOS (Bloco/PMDB, 
SC). ........................................................................ 50462

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado  IVAN VALENTE (PSOL, 
SP). ........................................................................ 50462

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado  AUGUSTO FARIAS (PTB, AL). .. 50463

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados  EUNÍCIO 
OLIVEIRA (Bloco/PMDB, CE), HENRIQUE FON-
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Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados  SILAS CÂMARA 
(PSC, AM), ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB, 
PA), CARLOS SAMPAIO (PSDB, SP), JOÃO OLI-
VEIRA (DEM, TO), JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB, 
MG), GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB, MS), 
PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT, PE), GERALDO 
THADEU (PPS, MG). ............................................. 50463
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PRESIDENTE (Michel Temer) – Solicitação 
aos Deputados  de comparecimento e permanência 
no plenário. ............................................................ 50463

FERNANDO CORUJA (PPS, SC) – Reclamação 
contra o não encaminhamento, pela Presidência, de 
requerimento à Casa Civil a Presidência da República 
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EDSON DUARTE (PV, BA – Como Líder ) – 
Acompanhamento pelo Ministério do Meio Ambiente 
do processo de degradação do semiárido brasileiro. .. 50464

PRESIDENTE (Marco Maia) – Manifestação 
de boas-vindas à Delegação do Timor Leste pre-
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Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados  ANTÔNIO ROBERTO 
(PV, MG), MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB, PB). .... 50464

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado  ROGÉRIO MARINHO 
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Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado  DAMIÃO FELICIANO 
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ALEX CANZIANI (PTB, PR – Pela ordem) – 
Convocação dos Deputados  do PTB ao plenário. 
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EMÍLIA FERNANDES (PT, RS – Pela ordem) – 
Votação, pela Comissão Especial, do parecer oferecido 
pelo Relator à Proposta de Emenda à Constituição nº 
590, de 2006, sobre a garantia da representação femi-
nina nas Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados  
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Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, 
o Sr. Deputado  ANGELO VANHONI (PT, PR). .............. 50467

CELSO MALDANER (Bloco/PMDB, SC – Pela 
ordem) – Elogio ao Presidente Michel Temer pelo con-

dução dos trabalhos da Casa. Descentralização do Tri-
bunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.  ............ 50467

PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação 
dos Deputados  ao plenário. Alerta sobre os efeitos 
administrativos advindos da não participação dos 
Deputados  na votação da matéria. ........................ 50468

LINDOMAR GARÇON (PV, RO – Pela ordem) 
– Convocação dos Deputados  do PV ao plenário. 
Expectativa de aprovação das Proposta de Emenda 
à Constituição nº 483-B, de 2005, sobre a inclusão 
dos servidores do ex-Território Federal de Rondônia 
nos quadros em extinção da União. ...................... 50468

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado  RODRIGO ROCHA LOURES 
(Bloco/PMDB, PR). ................................................ 50468

MANATO (PDT, ES – Pela ordem) – Instalação 
da Comissão Especial destinada ao exame do projeto 
de lei sobre a criação do Fundo Social.  .................... 50468

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado  MARÇAL FILHO (Bloco/
PMDB, MS). ........................................................... 50468

SARNEY FILHO (PV, MA – Pela ordem) – So-
licitação à Presidência de encerramento da votação. 
Empenho do Deputado  Lindomar Garçon na aprova-
ção da proposta de emenda à Constituição sobre a 
inclusão dos servidores públicos do Estado de Ron-
dônia nos quadros em extinção da União. ................. 50468

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados  EDUARDO SCIARRA 
(DEM, PR), JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV, SP), FER-
NANDO NASCIMENTO (PT, PE), CAMILO COLA 
(Bloco/PMDB, ES).  ............................................... 50468

LOBBE NETO (PSDB, SP – Pela ordem) – 
Solicitação à Presidência de não encerramento da 
votação. ................................................................. 50468

CARLOS ABICALIL (PT, MT – Pela ordem) – 
Convocação dos Deputados  do PT ao plenário. Orien-
tação da respectiva bancada. Apoio à aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 483-B, de 2005, 
sobre a inclusão de servidores do ex-Território Fede-
ral de Rondônia nos quadros em extinção da União. 
Congratulações ao Deputado  Eduardo Valverde e à 
Senadora Fátima Cleide pela mobilização a favor da 
aprovação da matéria. ................................................ 50468

WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB, PB – Pela 
ordem) – Convocação dos Deputados  do PMDB ao 
plenário. Importância da aprovação da matéria para 
aumento dos investimentos na educação.  ............ 50469

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, 
o Sr. Deputado  ASSIS DO COUTO (PT, PR). ............... 50469

IVAN VALENTE (PSOL, SP – Como Líder) – 
Protesto contra a aprovação pelo Senado Federal 
de dispositivo da proposta de reforma eleitoral, a 
respeito da participação de partidos políticos em 
debate nos meios de comunicação.  ..................... 50469
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Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados  NILSON MOURÃO (PT, 
AC), WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB, PA). ......... 50470

ERNANDES AMORIM (PTB, RO – Pela or-
dem) – Convocação dos Deputados  do PTB ao 
plenário.  ................................................................ 50470

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados  PROFESSOR SETIMO 
(Bloco/PMDB, MA), ABELARDO CAMARINHA (Blo-
co/PSB, SP). .......................................................... 50470

CARLOS ZARATTINI (PT, SP – Pela ordem) – 
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LUIZ SÉRGIO (PT, RJ – Pela ordem) – Soli-
citação aos Deputados  do PT de comparecimento 
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AELTON FREITAS (PR, MG – Pela ordem) 
– Transcurso do 108º aniversário de emancipação 
político-administrativa do Município de Ituiutaba, 
Estado de Minas Gerais. Presença, na Casa, de 
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tivas bancadas os Srs. Deputados  FÁBIO RAMALHO 
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MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB, 
RS – Pela ordem) – Importância de aprovação da 
matéria. Solicitação aos Deputados  do PMDB de 
comparecimento e permanência no plenário. ........ 50471

PRESIDENTE (Michel Temer) – Pedido aos 
Deputados  de permanência no plenário. ............... 50471

EDUARDO VALVERDE (PT, RO – Pela or-
dem) – Apelo aos Deputados  de comparecimento 
e permanência no plenário. ................................... 50471
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SEÇÃO I

Ata da 244ª Sessão, em 16 de setembro de 2009
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente. Marco Maia, 1º Vice-Presidente.  

Inocêncio Oliveira, 2º Secretário. Jofran Frejat, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

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

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Marcio Junqueira DEM
Neudo Campos PP
Presentes Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 5

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Gerson Peres PP
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 5

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 4

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondonia: 8

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 6

TOCANTINS

João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sarney Filho PV
Washington Luiz PT
Zé Vieira PR
Presentes Maranhão: 13
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CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Wellington Roberto PR
Presentes Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Armando Monteiro PTB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB

Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
José Chaves PTB
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 17

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 6

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 5

BAHIA

Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Edigar Mão Branca PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira DEM
Márcio Marinho PR
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
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Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Tonha Magalhães PR
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 26

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
José Fernando Aparecido de OlivPV
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Mário Heringer PDT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Delgado PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 32

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Presentes Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc

Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV
Filipe Pereira PSC
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Presentes Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Talmir PV
Duarte Nogueira PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT



50192 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

João Dado PDT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Genoíno PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Ricardo Berzoini PT
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Presentes São Paulo: 43

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

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

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado DEM

Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 22

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 10
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RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Fernando Marroni PT
Geraldinho PSOL
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 18

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
345 Senhoras Deputadas  e Senhores Deputados .

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. Marçal Filho, servindo como 2º Secretá-
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a 
qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. Marçal Filho, servindo como 1º Secretá-
rio, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Of. n. 1.894/2009/SGM/P 

Brasília, 16 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado   Evandro Milhomen 
Anexo IV – Gabinete nº 419
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado  ,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 5.830, de 2009, 

de sua autoria, que “Altera os artigos 8º e 9º, e revo-
ga o art. 10 e o parágrafo único do art. 11, todos da 
lei 11.350 de 5 de outubro de 2006, para modificar o 
regime jurídico aplicável aos agentes comunitários de 
saúde e as agentes de combate às endemias, e dá 
outras providências”.

2. Informo a Vossa Excelência que não será pos-
sível dar seguimento à proposição em apreço, em vir-
tude de ela conter matéria alheia à competência da 
Câmara dos Deputados  . 

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução 
o referido projeto, nos termos do artigo 137, § 1º, inci-
so II, alínea a, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados  . 

Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.830, DE 2009 
(Do Sr. Evandro Milhomen)

Altera os arts. 8º e 9º, e revoga o art. 
10 e o parágrafo único do art. 11, todos 
da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, 
para modificar o regime jurídico aplicável 
aos agentes comunitários de saúde e aos 
agentes de combate às endemias, e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 11.350, de 5 de outubro 

de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saú-
de e os agentes de Combate às Endemias ad-
mitidos pelos gestores locais do SUS e pela 
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, 
na forma do disposto no § 4º do art. 198 da 
Constituição, serão regidos pelo regime jurí-
dico único referente à unidade da Federação 
à qual estão vinculados.” (NR)

Art. 2º O art. 9º da Lei nº 11.350, de 5 de outubro 
de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º A admissão de Agentes de Saúde 
e de Agentes de Combate às Endemias deverá 
ser procedida de processo seletivo público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com 
a natureza e a complexidade de suas atribui-
ções e requisitos específicos para o exercício 
das atividades, que atenda aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência

 .................................................... ” (NR)
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Art. 3º Ficam transformados em cargos públicos 
os empregos públicos criados pelo art. 15 da Lei nº 
11.350, de 5 de outubro de 2006.

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

Art. 5º Revogam-se o art. 10 e o parágrafo único 
do art. 11 da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006.

Justificação

A presente iniciativa tem o objetivo de alterar o 
regime jurídico aplicável aos agentes comunitários de 
saúde e aos agentes de combate às endemias, para 
tanto modificando a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 
2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Consti-
tuição Federal.

Com efeito, como é sabido, no ano de 2006 foi 
aprovada a Emenda Constitucional nº 51, que acres-
centou dispositivos à Constituição Federal, tratando da 
admissão dos agentes comunitários de saúde e dos 
agentes de combate às endemias.

Por seu turno, a citada Lei nº 11.350, de 5 de 
outubro de 2006, originada da conversão da Medida 
Provisória nº 297, de 2006, que regulamentou a Emen-
da nº 51, estabeleceu que os agentes comunitários de 
saúde e os agentes de combate às endemias admiti-
dos pelos gestores locais do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 
seriam submetidos ao regime jurídico da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).

Contudo, conforme entendemos, foi de constitu-
cionalidade duvidosa tal decisão, seja tendo em vista 
a incompatibilidade da utilização do regime celetista 
para disciplinar a relação entre entes de direito público 
e seus servidores, seja considerando a determinação, 
contida no § 6º do art. 198 da Constituição (acrescen-
tando pela Emenda nº 51), de que se apliquem, aos 
agentes em questão dispositivos da Lei Maior desti-
nados a servidores ocupantes de cargo público em 
sentido estrito.

Acrescente-se que, após a entrada em vigor das 
normas que ora pretendemos alterar, o Supremo Tribu-
nal Federal decidiu, em 2 de agosto de 2007, na ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 2.135-4, suspender a 
eficácia da supressão da redação original do art. 39 da 
Constituição Federal, que determinava a instituição de 
regime jurídico único para servidores da administração 
pública direta, autárquica e fundacional.

Desse modo, desde então, retornou à Constitui-
ção a regra do regime jurídico único para os servido-
res públicos.

Portanto, afigura-se-nos como revestida de toda a 
pertinência a iniciativa que ora propomos à Casa, para 

que os agentes comunitários de saúde e os agentes 
de combate às endemias sejam regidos pelo regime 
jurídico único correspondente ao ente estatal ao qual 
estão vinculados.

Em razão do exposto, e tendo em conta a relevân-
cia social da matéria, solicitamos o apoio dos nobres 
colegas para o acolhimento da presente proposição.

Sala das Sessões, 2009. – Deputado   Evandro 
Milhomen.

Devolva-se a proposição, por contra-
riar o disposto no artigo 137, § 1º, incisos I e 
II, alínea “b”, do RICD. Oficie-se ao Autor e, 
após, publique-se.

Em 16-09-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 1.895/2009/SGM/P 

Brasília, 16 de setembro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado   Damião Feliciano
Anexo IV, Gabinete nº 938
Nesta
Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado  ,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 5.852, de 2009, 

de sua autoria, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de hospitais em Municípios com mais de cinquenta 
mil habitantes”.

2. Informo a Vossa Excelência que não será pos-
sível dar seguimento à proposição em apreço, uma vez 
que a matéria contraria preceitos dispostos no art. 30, 
I, V e VII, da Constituição.

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o 
referido projeto, nos termos do artigo 137, § 1º, incisos 
II, alínea “a”, do Regimento Interno. 

Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.852, DE 2009 
(Do Sr. Damião Feliciano)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
hospitais em Municípios com mais de cin-
quenta mil habitantes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os Municípios com mais de cinqüenta mil 

habitantes ficam obrigados a manter hospital público 
ou a celebrar convênio com instituição hospitalar priva-
da para a prestação de serviços médico-hospitalares 
gratuitos à população.

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

Em alguns municípios, mesmo com o reforço de 
recursos de convênios federais para a manutenção dos 
seus serviços de saúde, verifica-se um descompromis-
so da municipalidade responsável por essa prestação 
para os cidadãos locais.

A par disso, tem sido mais cômodo dispor de 
ambulâncias para fazer o transporte dos pacientes 
para unidades hospitalares de cidades próximas, so-
brecarregando hospitais de outros municípios, além de 
gerar uma relação de dependência e clientelismo do 
paciente com o Chefe do Executivo local, que parece 
estar prestando um favor pessoal.

Essas circunstâncias, entre outras, por si só, di-
zem do incontestável mérito desta proposição, para 
a qual esperamos contar com o apoio dos nobres 
pares.

Sala das Sessões, 2009. – Deputado   Damião 
Feliciano

Devolva-se a Proposição, nos termos do 
art. 137, § 1º, inciso II, alínea a do RICD, c/c 
art. 30, I, V e VII, da Constituição. Oficie-se e, 
após, publique-se.

Em 16-09-09. – Michel Temer, Presi-
dente.

OF/GAB/I//Nº 940

Brasília, 15 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 1.798/2009, 

encaminho a Vossa Excelência relação dos nomes 
dos Deputados  do bloco PMDB/PTC que integrarão 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 5.938, de 2009, que “dispõe sobre a 
exploração e a produção de petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de 
partilha de produção, em áreas de pré-sal e em áreas 
estratégicas, altera dispositivos da Lei no 9.478, de 6 
de agosto de 1997, e dá outras providências”.

Titulares Suplentes
Eduardo Cunha Eunício Oliveira
Henrique Eduardo Alves Hugo Leal – PSC
Rose de Freitas Lelo Coimbra

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

Publique-se.
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 941

Brasília, 15 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P no 1.801/2009, en-

caminha a Vossa Excelência relação dos nomes dos 
Deputados  do Bloco PMDB/PTC que integrarão a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 
de Lei no 5.941, de 2009, que “autoriza a União a ceder 
onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras o 
exercício das atividades de pesquisa e lavra de petró-
leo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluídos 
de que trata o inciso I do Art. 177 da Constituição, e 
dá outras providências”.

Titulares Suplentes
Marçal Filho       André Zacharow
Marcelo Castro
Professor Setimo

Outrossim, informo que as vagas restantes serão 
preenchidas oportunamente.

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

Publique-se.  
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 942

Brasília, 15 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P no 1.800/2009, 

encaminho a Vossa Excelência relação dos nomes 
dos Deputados  do Bloco PMDB/PTC que integrarão 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 5.940, de 2009, que “cria o Fundo 
Social – FS, e dá outras providências”.

Titulares           Suplentes
Colbert Martins     Jurandil Juarez
Darcísio Perondi    Rodrigo Rocha Loures
Joaquim Beltrão

Outrossim, informo que a vaga restante será pre-
enchida oportunamente.

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

Publique-se.  
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.
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OF/GAB/I/Nº 943

Brasília, 15 de setembro de 2009

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

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

caminho a Vossa Excelência relação dos nomes dos 
Deputados  do Bloco PMDB/PTC que integrarão a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 
de Lei no 5.939, de 2009, que “autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar a empresa pública denominada Empresa 
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural 
S.A. – PETRO-SAL, e dá outras providências”.

Titulares Suplentes
Edinho Bez Marcelo Almeida
Osvaldo Reis Filipe Pereira – PSC
Vital do Régo Filho

Outrossim, Informo que a vaga restante será pre-
enchida oportunamente.

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

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 950

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado  

Alexandre Santos passa a Integrar, na qualidade de 
suplente, a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei nº 5.940, de 2009, que “cria 
o Fundo Social – FS, e dá outras providências”, em 
vaga existente.

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

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 957

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado  

Geraldo Resende passa a integrar, na qualidade de 
Titular, a Comissão Especial destinada a proferir pa-
recer à Proposta de Emenda à Constituição nº 347-A, 
de 2009, que “altera a redação do inciso III do art. 208 
da Constituição Federal” (garante acesso à educação 
especializada para portadores de deficiência sem im-
posição de limite de faixa etária e nível de instrução, 
preferencialmente na rede regular de ensino), em 
substituição ao Deputado  João Matos, que passa à 
qualidade de Suplente, em vaga existente.

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

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 379/GAB

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

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

a fim de indicar o Deputado  Bassuma (PT/BA) como 
titular em substituição ao Deputado  José mentor (PT/
SP), e como suplente o Deputado  José Mentor (PT/
SP) em substituição ao Deputado  Bassuma (PT/BA) 
na Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 5.941, de 2009, do Poder Executivo, 
que “autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo 
Brasileiro S.A. – PETROBRÁS o exercício das ativida-
des de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e 
de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inci-
so I do art. 177 da Constituição, e dá outras providên-
cias”. – PL594109

Atenciosamente, – Deputado  Cândido Vaccarezza, 
Líder do PT.

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Oficio nº 516 -L-DEM/2009

Brasília, 16 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados  do De-

mocratas que integrarão a Comissão Especial des-
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tinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.941, 
de 2009, do Poder Executivo, que “autoriza a União a 
ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. – PE-
TROBRÁS o exercício das atividades de pesquisa e 
lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocar-
bonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da 
Constituição, e dá outras providências”.

Titulares Suplentes
Dep. José Carlos Aleluia Dep. Eduardo Sciarra
Dep. Paulo Bornhausen Dep. Ronaldo Caiado

Respeitosamente, – Deputado  Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Oficio nº 517-L-DEM/2009

Brasília, 16 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados  do De-

mocratas que integrarão a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.417, de 2009, 
do Sr. Pedro Eugênio, que “cria o Fundo Soberano 
Social do Brasil – FSSB e dispõe sobre sua estrutura, 
fontes de recursos e dá outras providências”.

Titulares Suplentes
Deputado  Luiz Carreira Deputada  Solange Amaral
Deputado  Júlio Cesar Deputado  Marcio Junqueira

Respeitosamente, – Deputado  Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Oficio nº 518-L-DEM/09 

Brasília, 16 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Michel Temer 
Presidente da
Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao Projeto de Lei ng 2502, de 2007, 
do Sr. Eduardo Valverde, que “altera a Lei nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997,que dispõe sobre a política ener-

gética nacional, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petróleo”.

 Titulares

Deputado Rodrigo Maia 
Deputado Osório Adriano

Suplentes

Deputado José Carlos Machado 
Deputado Vitor Penido

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 519 -L-DEM/09 

Brasília, 16 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.939, de 
2009, do Poder Executivo, que “autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar a empresa pública denominada Empresa 
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural 
S.A. – PETRO-SAL, e dá outras providências”.

Titulares

Deputado Jorginho Maluly 
Deputado José Maia Filho

Suplentes

Deputado Betinho Rosado 
Deputado João Oliveira

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 520-L-DEM/09 

Brasília, 16 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta
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Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 347-A, de 2009, da Sra. Rita Camata, que “altera a 
redação do inciso III do art. 208 da Constituição Fe-
deral” (garante acesso à educação especializada para 
portadores de deficiência sem imposição de limite de 
faixa etária e nível de instrução, preferencialmente na 
rede regular de ensino).

Titulares

Deputado Alceni Guerra 
Deputada Nilmar Ruiz

Suplentes

Deputado Eduardo Sciarra 
Deputado Luiz Carlos Setim

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer,  Presidente.

Ofício nº 521-L-DEM/09 

Brasília, 16 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Especial destina-
da a proferir parecer à Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 134-A, de 2007, do Sr. Alceni Guerra, que 
“acrescenta parágrafo ao art. 208 da Constituição Fe-
deral e dá nova redação ao parágrafo 1º do art. 211”, 
em vagas existentes.

Suplentes

Deputado Eduardo Sciarra 
Deputado Germano Bonow

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer Presidente.

Ofício nº 525-L-DEM/09 

Brasília, 16 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Especial desti-
nada a analisar e proferir parecer ao Projeto de Lei 
nº 3.355, de 2004, do Sr. José Eduardo Cardozo, que 
“estabelece normas gerais em contratos de seguro 
privado e revoga dispositivos do Código Civil, do Có-
digo Comercial Brasileiro e do Decreto-Lei nº 73 de 
1966 (revoga dispositivos das Leis nºs 556, de 1850 
e 10.406, de 2002)”.

Titulares

Deputado Luiz Carlos Setim 
Deputado Marcos Montes

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,  
Líder do Democratas.

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Oficio nº 522-L-DEM/09 

Brasília, 16 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Maia 

Filho para integrar, como membro suplente, a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 
de Lei nº 2.502, de 2007, do Sr. Eduardo Valverde, que 
“altera a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997,que 
dispõe sobre a política energética nacional, as ativi-
dades relativas ao monopólio do petróleo, institui o 
Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 
Nacional do Petróleo”, em substituição ao Deputado 
José Carlos Machado.

Respeitosamente, – Deputado Abelardo Lupion, 
Vice-Líder do Democratas. 

Defiro. Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício n° 523 -L-DEM/09

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 16 de setembro de 2009

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado JOSÉ 

CARLOS MACHADO para integrar, como membro 
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titular, a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei nº 5.939, de 2009, do Po-
der Executivo, que “autoriza o Poder Executivo, criar 
a empresa pública denominada Empresa Brasileira de 
Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – PE-
TRO-SAL, e dá outras providências”, em substituição 
ao Deputado JOSÉ MAIA FILHO.

Respeitosamente, – Deputado Abelardo Lupion, 
Vice-Líder do Democratas

Defiro. Publique-se. 
Em 16-09-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 513-L-DEM/09

Brasília, 15 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado EDUAR-

DO SCIARRA para integrar, como membro titular, a 
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a inves-
tigar a formação dos valores das tarifas de energia 
elétrica no Brasil, a atuação da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) na autorização dos reajustes 
e reposicionamentos tarifários a título de reequilíbrio 
econômico-financeiro e esclarecer os motivos pelos 
quais a tarifa média de energia elétrica no Brasil ser 
maior do que em nações do chamado G7, grupo dos 7 
países mais desenvolvidos do mundo, em substituição 
ao Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA. – Respeito-
samente, Deputado PAULO BORNHAUSEN – Líder 
do Democratas em exercício

Defiro. Publique-se. 
Em 16-09-09. – Michel Temer, Presidente 

da Câmara dos Deputados.

Of. nº 800/2009 / PSDB

Brasília, 16 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado JOSÉ ANI-

BAL, em substituição ao Deputado ROBERTO ROCHA, 
como membro suplente, para integrar a Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Lí-
der do PSDB.

Defiro. Publique-se. 
Em 16-09-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Nº 767/2009/PSDB

Brasília, 15 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada  Andreia 

Zito, em substituição ao Deputado  Otavio Leite, como 
membro suplente, para integrar a Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Respeitosamente. – Deputado  José Aníbal, Líder 
do PSDB – Deputado  Duarte Nogueira.

Defiro. Publique-se. 
Em, 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Nº 768/2009/PSDB

Brasília, 15 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados  Bruno 

Araújo e Duarte Nogueira, como membros titulares, para 
integrarem a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei nº 3.555/04, que estabelece 
normas gerais em contratos de seguro privado e revo-
ga dispositivos do Código Civil, do Código Comercial 
Brasileiro e do Decreto-Lei nº 73, de 1966.

Respeitosamente. – Deputado  José Aníbal, Líder 
do PSDB – Deputado  Duarte Nogueira.

Publique-se. 
Em, 16-9-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Of. Nº 771/2009/PSDB

Brasília, 15 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados  Julio Se-

meghini e Otavio Leite, como membros titulares, para 
integrarem a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei nº 4.361/04, que modifica a 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe so-
bre o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabe-
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lecendo limites ao funcionamento de casas de jogos 
de computadores.

Respeitosamente. – Deputado  José Aníbal, Líder 
do PSDB – Deputado  Duarte Nogueira.

Publique-se. 
Em 16-9-09.– Michel Temer, Presidente.

Of. nº 778/2009/PSDB

Brasília, 15 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor Deputado  Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados  Duarte 

Nogueira e Luiz Paulo Vellozo Lucas, como membros 
titulares, e os Deputados  João Almeida e Luiz Carlos 
Hauly, como membros suplentes, para integrarem a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 2.502/07, que altera a Lei nº 9.478, 
de 6 de agosto de 1997,que dispõe sobre a política 
energética nacional, as atividades relativas ao monopó-
lio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petróleo.

Respeitosamente, – Deputado  José Aníbal, Líder 
do PSDB – Deputado  Duarte Nogueira.

Publique-se. 
Em 16-9-09.– Michel Temer, Presidente.

Of. nº 783/2009/PSDB

Brasília, 15 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados  Antonio 

Carlos Mendes Thame e Otavio Leite, como membros 
titulares, e o Deputado  Bruno Araújo, como membro 
suplente, para integrarem a Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.941/09, 
que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo 
Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício das ativida-
des de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e 
de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I 
do art. 177 da Constituição, e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado  José Aníbal, Líder 
do PSDB – Deputado  Duarte Nogueira.

Publique-se. 
Em 16-9-09.– Michel Temer, Presidente.

Of. nº 787/2009/PSDB

Brasília, 15 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados  Bruno 

Rodrigues e Paulo Abi-Ackel, como membros titulares, 
e o Deputado  Alfredo Kaefer, como membro suplen-
te, para integrarem a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.939/09, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública 
denominada Empresa Brasileira de Administração de 
Petróleo e Gás Natural S.A. PETRO-SAL, e dá outras 
providências.

Respeitosamente, – Deputado  José Aníbal, Líder 
do PSDB. – Deputado  Duarte Nogueira.

Publique-se. 
Em 16-9-09.– Michel Temer, Presidente.

Of. nº 791 /2009 / PSDB

Brasília, 15 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados  Carlos 

Brandão e Raimundo Gomes de Matos, como membros 
titulares, para integrarem a Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.417/09, 
que cria o Fundo Soberano Social do Brasil – FSSB 
e dispõe sobre sua estrutura, fontes de recursos e dá 
outras providências.

Respeitosamente, – Deputado  José Aníbal, Líder 
do PSDB. – Deputado  Duarte Nogueira.

Publique-se.
Em 16-9-09.– Michel Temer, Presidente.

Of. nº 794 /2009 / PSDB

Brasília, 15 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados  Antonio 

Carlos Mendes Thame e Nilson Pinto, como membros ti-
tulares, e os Deputados  Duarte Nogueira e Wandenkolk 
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Gonçalves, como membros suplentes, para integrarem 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 1.876/99, que dispõe sobre Áreas de 
Preservação Permanente, Reserva Legal, exploração 
florestal e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado  José Aníbal, Líder 
do PSDB. – Deputado  Duarte Nogueira.

Publique-se.
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 799 /2009 / PSDB

Brasília, 15 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado  Albano 

Franco, como membro suplente, para integrar a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 
de Lei nº 5.417/09, que cria o Fundo Soberano Social 
do Brasil – FSSB e dispõe sobre sua estrutura, fontes 
de recursos e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado  José Aníbal, Lí-
der do PSDB.

Publique-se.
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF. B/ 244 / 09

Brasília, 15 de setembro de 2009

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

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

tada Jô Moraes (PCdoB-MG), como titular, e Vanessa 
Grazziotin (PCdoB/AM), como suplente, da Comis-
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a 
dívida pública da União, Estados e Municípios, o pa-
gamento de juros da mesma, os beneficiários destes 
pagamentos e o seu impacto nas políticas sociais e no 
desenvolvimento sustentável do País, em substituição 
ao indicado anteriormente.

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

PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 244/2009, da Liderança do PSB – indi-

cação para Comissão.

Defiro. Publique-se.
Em 16-9-09.– Michel Temer, Presidente.

OF. B/ 250 / 09

Brasília, 15 de setembro de 2009

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

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

tado Julião Amim (PDT-MA), como suplente, da Comis-
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a 
dívida pública da União, Estados e Municípios, o pa-
gamento de juros da mesma, os beneficiários destes 
pagamentos e o seu impacto nas políticas sociais e 
no desenvolvimento sustentável do País, em substi-
tuição ao indicado anteriormente, em substituição ao 
Deputado  Dagoberto (PDT-MS).

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

Defiro. Publique-se. 
Em 16-9-09.– Michel Temer, Presidente.

Of. nº 311/09 – LPR

Brasília, 10 de setembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta
Assunto: Suplência substituição na CCJC

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

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

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado  Sandro Mabel, 
Líder do Partido da República.

Defiro. Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 324/09 – LPR

Brasília, 15 de setembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta
Assunto: Indicação de Membros da Comissão Espe-
cial – PL nº 5.417 de 2009
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Senhor Presidente,
Solicito especial deferência de V. Exa no sentido 

de indicar o Deputado  Milton Monti (PR/SP) para mem-
bro titular e o Deputado  Marcelo Teixeira (PR/CE) para 
membro suplente da Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.417 de 2009 do 
Pedro Eugênio, que “Cria o Fundo Soberano Social do 
Brasil – FSSB e dispõe sobre sua estrutura, fontes de 
recursos e dá outras providências”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado  Sandro Mabel, 
Líder do Partido da República.

Publique-se.
Em 16-9-09.– Michel Temer, Presidente.

Of. nº 326/09 – LPR

Brasília, 15 de setembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta
Assunto: Indicação de Membros da Comissão Espe-
cial – PL nº 2.502 de 2007

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

indicar o Deputado  José Rocha (PR/BA) para membro 
titular e o Deputado  João Carlos Bacelar (PR/BA) para 
membro suplente da Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.502 de 2007 do 
Sr. Eduardo Valverde, que “Altera a Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, que dispõe sobre a política ener-
gética nacional, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petróleo”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado  Sandro Mabel, 
Líder do Partido da República.

Publique-se.
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 327/09 – LPR

Brasília, 15 de setembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta
Assunto: Indicação de Membro da Comissão Especial–
PL nº 5.939 de 2009

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

indicar o Deputado  Luciano Castro (PR/RR) para mem-
bro titular da Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei nº 5.939 de 2009 do Poder 
Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a criar a 
empresa pública denominada Empresa Brasileira de 
Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Petro-
sal, e dá outras providências”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado  Sandro Mabel, 
Líder do Partido da República.

Publique-se.
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 328/09 – LPR

Brasília, 15 de setembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta
Assunto: Indicação de Membro da Comissão Especial 
– PL nº 5.941 de 2009

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

de indicar o Deputado  Vicente Arruda (PR/CE) para 
membro suplente da Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.941 de 2009 do 
Poder Executivo, que “Autoriza a União a ceder one-
rosamente à Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS o 
exercício das atividades de pesquisa e lavra de petró-
leo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição, e 
dá outras providências”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado  Sandro Mabel, 
Líder do Partido da República.

Publique-se.
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 329/09 – LPR

Brasília, 15 de setembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta
Assunto: Indicação de membro da Comissão Especial 
– PEC nº 517–A.
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Senhor Presidente,
Solicito especial deferência de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado  Bilac Pinto (PR/MG) 
para membro titular da Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 517-A, de 2006, do Sr. Marcondes Gadelha, que 
“concede imunidade tributária à produção e comer-
cialização de programas de computador”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado  Sandro Mabel, 
Líder do Partido da República.

Publique-se.
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 331/09 – LPR

Brasília, 16 de setembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta
Assunto: Indicação para membro de Comissão Tem-
porária

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

de indicar a Deputada  Gorete Pereira (PR/CE) para 
membro titular em substituição a Deputada  Luciana 
Costa (PR/SP) na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer técnico da PEC nº 485-A de 2005, 
que “dá nova redação ao artigo 98 da Constituição 
Federal, prevendo a criação de varas especializadas 
nos juizados especiais para as questões relativas às 
mulheres”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado  Sandro Mabel, 
Líder do Partido da República.

Defiro. Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 553

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

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

Titular na Comissão Especial destinada a proferir pa-

recer ao Projeto de Lei nº 3.555, 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 De-
creto-Lei nº 73, de 1966 (revoga dispositivos das Leis 
nºs 556, de 1850 e 10.406, de 2002)”.

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

Publique-se.
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 554

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado  Celso Russomanno (PP/SP) 

como Suplente na Comissão Especial destinada a pro-
ferir parecer ao Projeto de Lei nº 3.555, 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)”.

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

Publique-se.
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 343 /2009

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

Sr. Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado  

Arnaldo Faria de SÁ (PTB-SP), na qualidade de Titular 
e em substituição ao Senhor Deputado  Pastor Manoel 
Ferreira (PTB-RJ), para a Comissão Permanente de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Aproveito o ensejo para reiterar protestos de es-
tima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado  Luiz Carlos Busato, 
1º Vice-Líder do PTB.

Defiro. Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.
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Ofício nº 344 /2009

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência o desligamento do 

Senhor Deputado  Arnaldo Faria de Sá (PTB – SP), 
na qualidade de Titular, da Comissão Permanente de 
Seguridade Social e Família.

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

Atenciosamente, – Deputado  Luiz Carlos Busato, 
1º Vice-Líder do PTB.

Defiro. Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 342 /2009

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

Sr. Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado  Sa-

bino Castelo Branco (PTB – AM), na qualidade de Su-
plente e em substituição ao Senhor Deputado  Arnaldo 
Faria de Sá (PTB – SP), para a Comissão Permanente 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Aproveito o ensejo para reiterar protestos de es-
tima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado  Alex Canziani, 
Vice-Líder do PTB.

Defiro. Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Mem. nº 86/09/Assessoria

Em 15 de setembro de 2009

Ao Exmº Sr. Presidente da CD
Deputado  Michel Temer
Assunto: Indicação de parlamentar para ocupar a titu-
laridade de Comissão Especial

Venho comunicar a Vossa Excelência, nos ter-
mos das atribuições regimentais previstas no art. 10 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados , que 
as vagas de titular e suplente na Comissão Especial 
destinada à apreciação do Projeto de Lei nº 2.502/2007 
serão ocupadas respectivamente por mim, líder do 

Partido Socialismo e Liberdade, e pelo Deputado  Fe-
deral Geraldinho.

Atenciosamente, – Deputado  Ivan Valente, 
Líder do PSOL.

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Mem. nº 87/09/Assessoria

Em 15 de setembro de 2009

Ao Exmº Sr. Presidente da CD
Deputado  Michel Temer
Assunto: Indicação de parlamentar para ocupar a titu-
laridade de Comissão Especial

Venho comunicar a Vossa Excelência, nos ter-
mos das atribuições regimentais previstas no art. 10 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados , que 
a vaga de titular na Comissão Especial destinada à 
apreciação do Projeto de Lei nº 5.941/2009 será ocu-
pada pelo Deputado  Federal Chico Alencar.

Atenciosamente, – Deputado  Ivan Valente, Lí-
der do PSOL.

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 44/2009 – GDMM

Brasília, 16 de setembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente
Deputado  Michel Temer
Nesta
Assunto: Indicação de membro para Comissão Es-
pecial

Senhor Presidente,
Venho por meio deste, como Representante do 

Partido Humanista da Solidariedade – PHS, indicar o 
Deputado  Felipe Bornier – PHS/RJ, como titular na 
vaga do PHS na Comissão Especial que vai analisar 
o PL nº 5.939/2009, para a exploração do petróleo na 
camada Pré-sal.

Sem mais, agradeço.
Atenciosamente, – Deputado  Miguel Martini, 

Líder.

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 45/2009 GDMM

Brasília, 16 de setembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente
Deputado  Michel Temer
Câmara dos Deputados 

Assunto: Indicação para Comissão Especial
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Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio 

deste, como representante do PHS, solicitar a indica-
ção como titular do Deputado  Ivan Valente – PSOL/SP, 
para integrar a “Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei nº 1.876/1999, que “dispõe 
sobre Áreas de Preservação Permanente, Reserva 
Legal, exploração florestal e dá outras providências” 
(revoga a Lei nº 4.771, de 1965 – Código Florestal; 
altera a Lei nº 9.605, de 1998, que “dispõe sobre san-
ções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente).”

Sem mais para o momento, agradeço.
Atenciosamente, – Deputado  Michel Martini, 

Representante do PHS.
PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 45/2009, da Liderança do PHS – indi-

cação para Comissão.

Publique-se. 
Em, 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 56/2009–FB

Brasília, 15 de Setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado  Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados  

Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelên-

cia, envio indicação de membros do meu partido, para 
participar da Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei nº 5.939/09, do Poder Execu-
tivo, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Adminis-
tração de Petróleo e Gás Natural S.A. – PETRO-SAL, 
e dá outras providências.

Membro Titular: Deputado  Felipe Bornier – PHS/
RJ.

Atenciosamente, – Deputado  Felipe Bornier 
(PHS – RJ).

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ofício nº 261/2009 – P 

Brasília, 26 de agosto de 2009.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado  Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados 

Assunto: Publicação do PL nº 6.454/2005.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação do Projeto de Lei nº 6.454/2005, do Sr. 
Milton Monti, que “obriga as aeronaves a portarem 
equipamentos de primeiros socorros e dá outras pro-
vidências”, para publicação da referida proposição e 
do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputada  Ana Arraes, Pre-
sidenta.

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 235/09-CEC

Brasília, 12 de agosto de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 128, de 2007, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada  Maria do Rosário, 
Presidente

Publique-se. 
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 133/2009

Brasília, 15 de setembro de 2009

À Sua Excelência o Senhor 
Deputado  Michel Temer
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Câmara dos Deputados  Brasília – DF 

Senhor Presidente,
Ao aceitar a indicação do meu partido para inte-

grar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desta 
Casa entendia poder vir a participar das suas ativida-
des com regularidade.

Porém, às responsabilidades já assumidas vie-
ram se somar outras das quais não pude declinar, de 
modo que hoje sou titular da Comissão de Finanças e 
Tributação, Comissão Mista de Orçamento, presidente 
da Subcomissão do Sistema Financeiro, membro da 
Comissão Especial do Fundo Soberano Social e co-
ordenador da Bancada de Pernambuco. Assim sendo, 
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vi–me sem condições de atender adequadamente às 
exigências desse Colegiado.

Desta forma, tendo a concordância do líder do 
meu partido, solicito a essa Presidência minha renún-
cia desse Conselho de Ética.

Respeitosamente, – Pedro Eugênio, Deputado  
Federal–PT-PE.

Defiro. Publique-se.
Em 16-9-09. – Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 501, DE 2009 

(Do Sr. Marco Maia)

Altera a Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, para dispor sobre a 
apresentação e divulgação de relatório de 
participação em missão oficial com ônus 
para o erário.

Despacho: Às Comissões de TRABA-
LHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚ-
BLICO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO 
E ART. 54, RICD); E CONSTITUIÇÃO E JUS-
TIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, passa a vigorar acrescida dos seguintes dis-
positivos:

“Art. 48.  ................................................  
 .......................................................................

IV – elaboração e divulgação de relató-
rio pormenorizado de participação de agente 
público em missão oficial com ônus para o 
erário. (NR)”

“Art. 48-B. Os agentes políticos e demais 
agentes públicos, incluídos os comissiona-
dos, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
com mais de 100.000 (cem mil) habitantes que 
realizarem missões oficiais com ônus para o 
erário ficam obrigados a apresentar relatório 
circunstanciado de viagem, o qual será obje-
to de divulgação nos respectivos sítios insti-
tucionais na rede mundial de computadores 
– Internet.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, 
constituem missões oficiais com ônus para o 
erário os deslocamentos no território nacional 
ou no exterior, em serviço ou para treinamento, 
que importem em despesas com transporte, 
estadia ou alimentação custeadas por órgão 

público ou entidade beneficiária de dotação 
oriunda do Orçamento da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios.

§ 2º O prazo para apresentação do rela-
tório é de 15 (quinze) dias, contados a partir 
da data de encerramento da missão.

§ 3º Esgotado o prazo e não divulgados 
os dados relativos à viagem, o agente público 
permanecerá em débito, sujeitando-se à res-
ponsabilidade pessoal, extensiva ao gestor 
de pessoal do órgão a que estiver vinculada 
a missão oficial, na hipótese de não justificar 
a inércia na solicitação do relatório ao benefi-
ciário da missão.

§ 4º O relatório de que trata este artigo 
individualizará as despesas relativas a trans-
porte, estadia e alimentação, desde que cus-
teadas com verba pública, pormenorizando o 
número de diárias recebidas e seu respectivo 
valor unitário.

§ 5º O relatório receberá ampla publici-
dade, em especial por meio de sua divulgação 
na página institucional do órgão ou entidade na 
rede mundial de computadores – Internet.

§ 6º As missões oficiais que não impor-
tem em ônus para o erário poderão ter seus 
relatórios divulgados, a critério do participante 
e a qualquer tempo.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor 120 (cento e vinte) 
dias após sua publicação.

Justificação

Maior transparência nas ações do Estado é uma 
exigência da sociedade brasileira e representa direi-
to do cidadão, já definido no texto constitucional. O 
compromisso com a transparência na utilização dos 
recursos públicos está presente em todas as nações 
democráticas. A velocidade da divulgação de informa-
ções no mundo moderno é incontroversa, e as atuais 
tecnologias disponibilizam para isso mecanismos prá-
ticos, baratos e seguros. Tudo isso reforça o exercício 
da cidadania.

É notório o interesse da sociedade brasileira 
pela fiscalização do destino dado à arrecadação dos 
impostos. O Congresso Nacional vem legislando nes-
se sentido. Criou normas que permitem a participação 
popular no processo legislativo. Há possibilidade de 
intervenção dos cidadãos na forma de fazer as leis e 
na fiscalização do uso dos recursos.

Exemplo prático foi o grande número de entidades 
da sociedade civil organizada que foram criadas a partir 
de 1988. Estas instituições privadas ou do terceiro setor 
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colhem e interpretam dados oficiais, atentas aos gastos 
e à forma de aplicação dos recursos públicos.

Convém ressaltar que a transparência ao mesmo 
tempo previne a prática de abusos e facilita a apura-
ção de eventuais desvios, de modo a levar à punição 
dos responsáveis pela prática de atos de improbidade 
administrativa. Além do papel da mais alta importância 
desempenhado pelos Tribunais de Contas e órgãos 
de controle interno, toda a sociedade pode contribuir 
para a fiscalização do emprego de recursos públicos, 
mediante o acesso às informações pertinentes.

Entre as iniciativas do Governo Federal relacio-
nadas ao tema, cabe destacar o lançamento do Portal 
da Transparência, em novembro de 2004, que permite 
o acesso a uma enorme quantidade de dados sobre a 
aplicação de recursos públicos.

Também a Câmara dos Deputados  disponibiliza 
em sua página institucional, no menu Transparência, 
um enorme número de informações para os cidadãos. 
Além dos relatórios das missões oficiais com ônus 
para o erário realizadas por Deputados  e servidores 
desde novembro de 2003, o cidadão pode fazer con-
sultas, por exemplo, sobre a utilização do orçamento 
da Casa, a relação de empresas contratadas e o uso 
da verba indenizatória. Com este projeto de lei com-
plementar, a intenção é estender a experiência muito 
bem-sucedida da Câmara dos Deputados  ao conjunto 
da Administração Pública brasileira.

É importante ressaltar que a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000), na qual inserimos as alterações 
propostas, já prevê o apenamento para os agentes 
públicos que descumprirem seus dispositivos.

Por tais razões, ao garantir à sociedade e a suas 
entidades organizadas, inclusive ao chamado terceiro 
setor, o acompanhamento do uso do dinheiro público 
pelos entes públicos – mediante a divulgação de infor-
mações na Internet –, com a especificação da origem 
e do responsável pela despesa, bem como do benefi-
ciário e das ações praticadas em missões oficiais, esta 
proposição está em consonância com os princípios 
constitucionais que regem a Administração Pública.

Com esse espírito e por essas razões, temos a 
certeza de contar com o apoio dos ilustres Pares para a 
aprovação do presente projeto de lei complementar.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. – 
Deputado  Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.498-E, DE 2009 
(Do Sr. Henrique Eduardo Alves) 

Ofício (SF) nº 1.973/2009

Emendas do Senado Federal ao Pro-
jeto de Lei nº 5498-D, de 2009, que “Altera 

a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 
(Lei dos Partidos Políticos) e a Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que “estabelece 
normas para as eleições”.

À Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Mérito e art. 54, RICD)

AUTÓGRAFOS DO PROJETO DE LEI  
Nº 5.498-D, DE 2009, APROVADO NA  

CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 8-7-2009

Altera as Leis nºs 9.096, de 19 de se-
tembro de 1995 – Lei dos Partidos Po líticos, 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que esta-
belece normas para as eleições, e 4.737, de 
15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera as Leis nºs 9.096, de 19 de 

setembro de 1995, 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
e 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

Art. 2º A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive 
civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao ór-
gão partidário municipal, estadual ou nacional 
que tiver dado causa ao não cumprimento 
da obrigação, à viola ção de direito, a dano 
a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída 
a solidariedade de outros órgãos de direção 
partidária.”(NR)

“Art. 19.  ................................................  
 .......................................................................

§ 3º Os órgãos de direção nacional dos 
partidos políticos terão pleno acesso às infor-
mações de seus filiados constantes do cadas-
tro eleitoral.”(NR)

“Art. 28.  ................................................  
 .......................................................................

§ 4º Despesas realizadas por órgãos 
partidários municipais ou estaduais ou por 
candida tos majoritários nas respectivas cir-
cunscrições devem ser assumidas e pagas 
exclusivamente pela esfera partidária corres-
pondente, salvo acordo expresso com órgão 
de outra esfera partidária.

§ 5º Em caso de não pagamento, as des-
pesas não poderão ser cobradas judicialmente 
dos órgãos superiores dos partidos políticos, 
recain do eventual penhora exclusivamente 
sobre o órgão partidário que contraiu a dívi-
da executada.

§ 6º O disposto no inciso III do caput re-
fere-se apenas aos órgãos nacionais dos parti-
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dos políticos que deixarem de prestar contas 
ao Tribunal Superior Eleitoral, não ocorrendo 
o can celamento do registro civil e do estatuto 
do partido quando a omissão for dos órgãos 
partidários regionais ou municipais.”(NR)

“Art. 37.  ................................................  
 .......................................................................

§ 3º A sanção de suspensão do repas-
se de novas quotas do Fundo Partidário, por 
desaprovação total ou parcial da prestação de 
contas de partido, deverá ser aplicada de for-
ma proporcional e razoável, pelo período de 1 
(um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do 
desconto, do valor a ser repassado, da impor-
tância apontada como irregular, não podendo 
ser apli cada a sanção de suspensão, caso a 
prestação de con tas não seja julgada, pelo 
juízo ou tribunal compe tente, após 5 (cinco) 
anos de sua apresentação.

§ 4º Da decisão que desaprovar total ou 
parcialmente a prestação de contas dos órgãos 
parti dários caberá recurso para os Tribunais 
Regionais Eleitorais ou para o Tribunal Supe-
rior Eleitoral, conforme o caso, o qual deverá 
ser recebido com efei to suspensivo.

§ 5º As prestações de contas desapro-
vadas pelos Tribunais Regionais e pelo Tribu-
nal Superior poderão ser revistas para fins de 
aplicação propor cional da sanção aplicada, 
mediante requerimento ofertado nos autos da 
prestação de contas.

§ 6º O exame da prestação de con-
tas dos órgãos partidários tem caráter 
jurisdicional.”(NR)

“Art. 39.  ................................................  
 .......................................................................

§ 5º Em ano eleitoral, os partidos políti-
cos poderão aplicar ou distribuir pelas diver-
sas eleições os recursos financeiros recebidos 
de pessoas físicas e jurídicas, observando-se 
o disposto no § 1º do art. 23, no art. 24 e no 
§ 1º do art. 81 da Lei nº 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997, e os critérios de finidos pelos 
respectivos órgãos de direção e pelas normas 
estatutárias.”(NR)

“Art. 44.  ................................................
I – na manutenção das sedes e serviços 

do partido, permitido o pagamento de pessoal, 
a qualquer título, observado neste último caso 
o limite máximo de 50% (cinqüenta por cento) 
do total recebido;

 ..............................................................

V – na criação e manutenção de progra-
mas de promoção e difusão da participação 
política das mu lheres conforme percentual que 
será fixado pelo órgão nacional de direção 
partidária, observado o mínimo de 5% (cinco 
por cento) do total.

 ..............................................................
§ 4º Não se incluem no cômputo do 

percen tual previsto no inciso I deste artigo 
encargos e tributos de qualquer natureza.

§ 5º O partido que não cumprir o disposto 
no inciso V do caput deste artigo deverá, no 
ano sub seqüente, acrescer o percentual de 
2,5% (dois intei ros e cinco décimos por cen-
to) do Fundo Partidário para essa destinação, 
ficando impedido de utilizá-lo para finalidade 
diversa.”(NR)

“Art. 45.  ................................................  
 .......................................................................

IV – promover e difundir a participação 
política feminina, dedicando às mulheres o 
tempo que será fixado pelo órgão nacional 
de direção partidá ria, observado o mínimo de 
10% (dez por cento).

 ..............................................................
§ 2º O partido que contrariar o disposto 

neste artigo será punido:
I – quando a infração ocorrer nas trans-

missões em bloco, com a cassação do direito 
de transmis são no semestre seguinte;

II – quando a infração ocorrer nas trans-
missões em inserções, com a cassação de 
tempo equiva lente a 5 (cinco) vezes ao da in-
serção ilícita, no semestre seguinte.

§ 3º A representação, que somente po-
derá ser oferecida por partido político, será 
julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral quan-
do se tratar de pro grama em bloco ou inser-
ções nacionais e pelos Tribu nais Regionais 
Eleitorais quando se tratar de programas em 
bloco ou inserções transmitidos nos Estados 
correspondentes.

§ 4º O prazo para o oferecimento da 
repre sentação encerra-se no último dia do 
semestre em que for veiculado o programa im-
pugnado, ou se este tiver sido transmitido nos 
últimos 30 (trinta) dias desse período, até o 15º 
(décimo quinto) dia do semestre seguinte.

§ 5º Das decisões dos Tribunais Regio-
nais Eleitorais que julgarem procedente repre-
sentação, cassando o direito de transmissão de 
propaganda par tidária, caberá recurso para o 
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Tribunal Superior Eleitoral, que será recebido 
com efeito suspensivo.

§ 6º A propaganda partidária, no rádio e 
na televisão, fica restrita aos horários gratui-
tos disciplinados nesta lei, com proibição de 
propaganda paga.”(NR)

Art. 3º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 6º  ..................................................  
 .......................................................................

§ 1º-A A denominação da coligação não 
poderá coincidir, incluir ou fazer referência a 
nome ou número de candidato, nem conter 
pedido de voto para partido político.

 ..............................................................
§ 4º O partido político coligado somente 

possui legitimidade para atuar de forma isola-
da no processo eleitoral quando questionar a 
validade da própria coligação, durante o perí-
odo compreendido entre a data da convenção 
e o termo final do prazo para a impugnação 
do registro de candidatos. “(NR)

“Art. 7º  ..................................................  
 .......................................................................

§ 2º Se a convenção partidária de nível 
inferior se opuser, na deliberação sobre coliga-
ções, às diretrizes legitimamente estabelecidas 
pelo órgão de direção nacional, nos termos do 
respectivo estatuto, poderá esse órgão anular 
a deliberação e os atos dela decorrentes.

§ 3º As anulações de deliberações dos 
atos decorrentes de convenção partidária, na 
condição aci ma estabelecida, deverão ser co-
municadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 
(trinta) dias após a data limite para o registro 
de candidatos.

§ 4º Se, da anulação, decorrer a neces-
sidade de escolha de novos candidatos, o 
pedido de regis tro deverá ser apresentado à 
Justiça Eleitoral nos 10 (dez) dias seguintes 
à deliberação, observado o disposto no art. 
13.”(NR)

“Art. 10.  ................................................  
 .......................................................................

§ 3º Do número de vagas resultante das 
regras previstas neste artigo, cada partido ou 
coliga ção preencherá o mínimo de 30% (trinta 
por cento) e o máximo de 70% (setenta por 
cento) para candidaturas de cada sexo.

 ..............................................................
 ....................................................  “(NR)
“Art. 11.  ................................................

§ 1º  .......................................................  
 .......................................................................

IX – propostas defendidas pelo candi-
dato a Prefeito, a Governador de Estado e a 
Presidente da República.

 ..............................................................
§ 4º Na hipótese de o partido ou coligação 

não requerer o registro de seus candidatos, 
estes po derão fazê-lo perante a Justiça Eleito-
ral, observado o prazo máximo de quarenta e 
oito horas seguintes à publicação da lista dos 
candidatos pela Justiça Elei toral.

 ..............................................................
§ 6º A Justiça Eleitoral possibilitará aos 

interessados acesso aos documentos apresen-
tados para os fins do disposto no § 1º

§ 7º A certidão de quitação eleitoral 
abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo 
dos di reitos políticos, o regular exercício do 
voto, o atendimento a convocações da Justi-
ça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos 
ao pleito, a inexis tência de multas aplicadas, 
em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e 
não remitidas, e a apresen tação de contas de 
campanha eleitoral.

§ 8º Para fins de expedição da certidão 
de que trata o § 7º, considerar-se-ão quites 
aqueles que:

I – condenados ao pagamento de mul-
ta, tenham, até a data da formalização do seu 
pedido de re gistro de candidatura, comprova-
do o pagamento ou o parcelamento da dívida 
regularmente cumprido;

II – pagarem a multa que lhes couber indi-
vidualmente, excluindo-se qualquer modalidade 
de responsabilidade solidária, mesmo quando 
imposta conco mitantemente com outros can-
didatos e em razão do mes mo fato.

§ 9º A Justiça Eleitoral enviará aos parti-
dos políticos, na respectiva circunscrição, até 
o dia 5 de junho do ano da eleição, a relação 
de todos os devedores de multa eleitoral, a 
qual embasará a expedição das certidões de 
quitação eleitoral.

§ 10. As condições de elegibilidade e as 
causas de inelegibilidade devem ser aferidas 
no mo mento da formalização do pedido de 
registro da candi datura, ressalvadas as alte-
rações, fáticas ou jurí dicas, supervenientes ao 
registro que afastem a ine legibilidade.

§ 11. A Justiça Eleitoral observará, no 
parcelamento a que se refere o § 8º deste ar-
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tigo, as regras de parcelamento previstas na 
legislação tribu tária federal.

§ 12. O parcelamento de multa eleitoral 
concedido pela Receita Federal será consi-
derado para todos os efeitos previstos nesta 
lei. “(NR)

“Art. 13.  ................................................
§ 1º A escolha do substituto far-se-á na 

forma estabelecida no estatuto do partido a 
que per tencer o substituído, e o registro de-
verá ser reque rido até 10 (dez) dias contados 
do fato ou da notifi cação do partido da decisão 
judicial que deu origem à substituição.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 16.  ................................................
§ 1º Até a data prevista no caput, todos 

os pedidos de registro de candidatos, inclusi-
ve os im pugnados, e os respectivos recursos, 
devem estar jul gados em todas as instâncias, 
e publicadas as deci sões a eles relativas.

§ 2º Os processos de registro de 
candidatu ras terão prioridade sobre quais-
quer outros, devendo a Justiça Eleitoral ado-
tar as providências necessá rias para o cum-
primento do prazo previsto no § 1º, inclusive 
com a realização de sessões extraordinárias 
e a convocação dos juízes suplentes pelos 
Tribunais, sem prejuízo da eventual aplicação 
do disposto no art. 97 e de representação ao 
Conselho Nacional de Justiça. “(NR)

“Art. 22.  ................................................
§ 1º Os bancos são obrigados a acatar, 

em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de 
conta de qualquer comitê financeiro ou can-
didato escolhido em convenção, sendo-lhes 
vedado condicioná-la à depósito mínimo e à 
cobrança de taxas e/ou outras despesas de 
manutenção.

 ....................................................  “(NR)
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer 

doações em dinheiro ou estimáveis em di-
nheiro para campanhas eleitorais, obedecido 
o disposto nesta lei.

 ..............................................................
§ 2º Toda doação a candidato específico 

ou a partido deverá ser feita mediante recibo, 
em formu lário impresso ou em formulário ele-
trônico, no caso de doação via internet, em 
que constem os dados do modelo constante do 
Anexo, dispensada a assinatura do doador. ..  
 .......................................................................

§ 4º ........................................................  
 .......................................................................

III – mecanismo disponível em sítio do 
candidato, partido ou coligação na internet, 
permi tindo inclusive o uso de cartão de cré-
dito, e que de verá atender aos seguintes re-
quisitos:

a) identidade do doador;
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral 

para cada doação realizada.
 ..............................................................
§ 6º Na hipótese de doações realizadas 

por meio da internet, as fraudes ou erros co-
metidos pelo doador sem conhecimento dos 
candidatos, partidos ou coligações não ense-
jarão a responsabilidade destes nem a rejeição 
de suas contas eleitorais.

§ 7º O limite previsto no inciso I do § 1º 
não se aplica a doações estimáveis em dinheiro 
rela tivas à utilização de bens móveis ou imó-
veis de pro priedade do doador, desde que o 
valor da doação não ultrapasse R$50.000,00 
(cinquenta mil reais). “(EM)

“Art. 24.  ................................................  
 .......................................................................

IX – entidades esportivas;
 ..............................................................
Parágrafo único. Não se incluem nas 

veda ções de que trata este artigo as coope-
rativas cujos cooperados não sejam concessio-
nários ou permissioná rios de serviços públicos, 
desde que não estejam sendo beneficiadas 
com recursos públicos, observado o disposto 
no art. 81. “(NR)

“Art. 25.  ................................................
Parágrafo único. A sanção de suspensão 

do repasse de novas quotas do Fundo Parti-
dário, por de saprovação total ou parcial da 
prestação de contas do candidato, deverá ser 
aplicada de forma proporcional e razoável, pelo 
período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou 
por meio do desconto, do valor a ser repas sado, 
na importância apontada como irregular, não 
po dendo ser aplicada a sanção de suspensão, 
caso a prestação de contas não seja julgada, 
pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cin-
co) anos de sua apre sentação. “(NR)

“Art. 29.  ................................................  
 .......................................................................

§ 3º Eventuais débitos de campanha não 
qui tados até a data de apresentação da pres-
tação de con tas poderão ser assumidos pelo 
partido político, por decisão do seu órgão na-
cional de direção partidária.



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50211 

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão 
partidário da respectiva circunscrição eleito-
ral pas sará a responder por todas as dívidas 
solidariamente com o candidato, hipótese em 
que a existência do dé bito não poderá ser 
considerada como causa para a re jeição das 
contas. “(NR)

“Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a 
regularidade das contas de campanha, de-
cidindo:

I – pela aprovação, quando estiverem 
regulares;

II – pela aprovação com ressalvas, quan-
do verificadas falhas que não lhes comprome-
tam a regula ridade;

III – pela desaprovação, quando verifi-
cadas falhas que lhes comprometam a regu-
laridade;

IV – pela não prestação, quando não 
apre sentadas as contas após a notificação 
emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará 
a obrigação ex pressa de prestar as suas con-
tas, no prazo de setenta e duas horas.

 ..............................................................
§ 2º-A Erros formais ou materiais irrele-

vantes no conjunto da prestação de contas, 
que não comprometam o seu resultado, não 
acarretarão a rejei ção das contas.

 ..............................................................
§ 5º Da decisão que julgar as contas pres-

tadas pelos candidatos e comitês financeiros 
caberá recurso ao órgão superior da Justiça 
Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, a contar da 
publicação no Diário Oficial.

§ 6º No mesmo prazo previsto no § 5º, 
cabe rá recurso especial para o Tribunal Su-
perior Eleito ral, nas hipóteses previstas nos 
incisos I e II do § 4º do art. 121 da Constitui-
ção Federal.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se aos 
processos judiciais pendentes. “(NR)

“Art. 30-A. Qualquer partido político ou 
coligação poderá representar à Justiça Elei-
toral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplo-
mação, relatando fatos e indicando provas, e 
pedir a abertura de investigação judicial para 
apurar condutas em desacordo com as nor-
mas desta lei, relativas à arrecadação e gastos 
de recursos.

 ..............................................................
§ 3º O prazo de recurso contra decisões 

proferidas em representações propostas com 
base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar 

da data da pu blicação do julgamento no diário 
oficial.”(NR)

“Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer 
sobra de recursos financeiros, esta deve ser 
declara da na prestação de contas e, após jul-
gados todos os recursos, transferida ao órgão 
do partido na circuns crição do pleito ou à coliga-
ção, neste caso, para di visão entre os partidos 
que a compõem.

Parágrafo único. As sobras de recursos 
fi nanceiros de campanha serão utilizadas pe-
los partidos políticos, devendo tais valores ser 
declarados em suas prestações de contas pe-
rante a Justiça Eleito ral, com a identificação dos 
candidatos. “(NR)

“Art. 33.  ................................................  
 .......................................................................

 § 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de 
vinte e quatro horas, no local de costume, bem 
como divulgará em seu sítio na internet, aviso 
comu nicando o registro das informações a que 
se refere este artigo; colocando-as à disposição 
dos partidos ou coligações com candidatos ao 
pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo 
prazo de 30 (trinta) dias.

 .................................................... ” (NR) 
“Art. 36.  ................................................  

 .......................................................................
§ 3º A violação do disposto neste artigo 

sujeitará o responsável pela divulgação da pro-
paganda e, quando comprovado o seu prévio 
conhecimento, o beneficiário à multa no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao 
custo da propaganda, se este for maior.

§ 4º Na propaganda dos candidatos a 
cargo majoritário, deverão constar, também, o 
nome dos can didatos a vice ou a suplentes 
de Senador, de modo claro e legível, em ta-
manho não inferior a 10% (dez por cento) do 
nome do titular.

§ 5º A comprovação do cumprimento das 
de terminações da Justiça Eleitoral relacionadas 
à pro paganda realizada em desconformidade 
com o disposto nesta lei poderá ser apresentada 
no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candida-
tos a Presidente e Vice-Presidente da República, 
nas sedes dos respecti vos Tribunais Regionais 
Eleitorais, no caso de candi datos a Governador, 
Vice-Governador, Deputado  Fede ral, Senador 
da República, Deputados  Estadual e Dis trital, e, 
no Juízo Eleitoral, na hipótese de candi dato a 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.”(NR)
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“Art. 37.  ................................................  
 .......................................................................

§ 2º Em bens particulares, independe de 
ob tenção de licença municipal e de autorização 
da Jus tiça Eleitoral a veiculação de propaganda 
eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, 
cartazes, pinturas ou inscrições, desde que 
não excedam a 4m2 (quatro metros quadra-
dos) e que não contrariem a le gislação eleitoral, 
sujeitando-se o infrator às pena lidades previstas 
no § 1º.

 ..............................................................
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleito-

rais, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e também 
aqueles a que a população em geral tem aces-
so, tais como ci nemas, clubes, lojas, centros 
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda 
que de propriedade privada.

§ 5º Nas árvores e nos jardins localizados 
em áreas públicas, bem como em muros, cercas 
e tapu mes divisórios, não é permitida a colocação 
de propa ganda eleitoral de qualquer natureza, 
mesmo que não lhes cause dano.

§ 6º É permitida a colocação de cavaletes, 
bonecos, cartazes, mesas para distribuição 
de mate rial de campanha e bandeiras ao longo 
das vias públi cas, desde que móveis e que não 
dificultem o bom an damento do trânsito de pes-
soas e veículos.

§ 7º A mobilidade referida no § 6º estará 
caracterizada com a colocação e a retirada dos 
meios de propaganda entre as seis horas e as 
vinte e duas horas.

§ 8º A veiculação de propaganda eleitoral 
em bens particulares deve ser espontânea e gra-
tuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento 
em troca de espaço para esta finalidade.” (NR)

“Art. 38.  ................................................
§ 1º Todo material impresso de campa-

nha eleitoral deverá conter o número de inscri-
ção no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
– CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas – CPF do responsável pela 
confecção, bem como de quem a con tratou, e 
a respectiva tiragem.

§ 2º Quando o material impresso veicular 
propaganda conjunta de diversos candidatos, os 
gastos relativos a cada um deles deverão constar 
na respec tiva prestação de contas, ou apenas 
naquela relativa ao que houver arcado com os 
custos.”(NR)

“Art. 39.  ................................................  
 .......................................................................

§ 5º  .......................................................  
 .......................................................................

III – a divulgação de qualquer espécie de 
propaganda de partidos políticos ou de seus 
candida tos.

 ..............................................................
§ 9º Até as vinte e duas horas do dia que 

antecede a eleição, serão permitidos distribuição 
de material gráfico, caminhada, carreata, passe-
ata ou carro de som que transite pela cidade divul-
gando jingles ou mensagens de candidatos.

§ 10. Fica vedada a utilização de trios elé-
tricos em campanhas eleitorais, exceto para a 
so norização de comícios.”(NR)

“Art. 41. A propaganda exercida nos termos 
da legislação eleitoral não poderá ser objeto de 
mul ta nem cerceada sob alegação do exercício 
do poder de polícia ou de violação de postura 
municipal, casos em que se deve proceder na 
forma prevista no art. 40.

§ 1º O poder de polícia sobre a propagan-
da eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais 
e pe los juízes designados pelos Tribunais Re-
gionais Elei torais.

§ 2º O poder de polícia se restringe às 
providências necessárias para inibir práticas 
ile gais, vedada a censura prévia sobre o teor 
dos pro gramas a serem exibidos na televisão, 
no rádio ou na internet.”(NR)

“Art. 41-A.   ............................................
§ 1º Para a caracterização da conduta ilí-

cita, é desnecessário o pedido explícito de vo-
tos, bastando á evidência do dolo, consistente 
no especial fim de agir.

§ 2º As sanções previstas no caput apli-
cam-se contra quem praticar atos de violência 
ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-
lhe o voto.

§ 3º A representação contra as condutas 
ve dadas no caput poderá ser ajuizada até a 
data da di plomação.

§ 4º O prazo de recurso contra decisões 
proferidas com base neste artigo será de 3 
(três) dias, a contar da data da publicação do 
julgamento no Diário Oficial.”(NR)

“Art. 43. São permitidas, até a antevéspe-
ra das eleições, a divulgação paga, na impren-
sa escrita, e a reprodução na internet do jornal 
impresso, de até 10 (dez) anúncios de propa-
ganda eleitoral, por veícu lo, em datas diversas, 
para cada candidato, no espaço máximo, por 
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edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal 
padrão e de 1/4 (um quarto) de página de re-
vista ou tabloide.

§ 1º Deverá constar do anúncio, de forma 
visível, o valor pago pela inserção.

§ 2º A inobservância do disposto neste 
ar tigo sujeita os responsáveis pelos veículos de 
divul gação e os partidos, coligações ou candida-
tos benefi ciados, a multa no valor de R$ 1.000 
(hum mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
ou equivalente ao da divul gação da propaganda 
paga, se este for maior.”(NR)

“Art. 44.  ................................................
§ 1º A propaganda eleitoral gratuita na te-

levisão deverá utilizar a Linguagem Brasileira de 
Si nais – LIBRAS ou o recurso de legenda, que 
deverão constar obrigatoriamente do material 
entregue às emissoras.

§ 2º No horário reservado para a propagan-
da eleitoral, não se permitirá utilização comer-
cial ou propaganda realizada com a intenção, 
ainda que disfarçada ou subliminar, de promover 
marca ou produto.

§ 3º Será punida, nos termos do § 1º do 
art. 37, a emissora que, não autorizada a fun-
cionar pelo poder competente, veicular propa-
ganda eleito ral.”(NR)

“Art. 45.  ................................................  
 .......................................................................

§ 3º (Revogado).
§ 4º Entende-se por trucagem todo e 

qual quer efeito realizado em áudio ou vídeo que 
degradar ou ridicularizar candidato, partido polí-
tico ou coli gação, ou que desvirtuar a realidade 
e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, 
partido político ou coligação.

§ 5º Entende-se por montagem toda e 
qual quer junção de registros de áudio ou vídeo 
que degradar ou ridicularizar candidato, parti-
do político ou coligação, ou que desvirtuar a 
realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer 
candidato, partido político ou coligação.

§ 6º É permitido ao partido político utili-
zar na propaganda eleitoral de seus candidatos 
em âm bito regional, inclusive no horário eleito-
ral gratui to, a imagem e a voz de candidato ou 
militante de partido político que integre a sua 
coligação em âmbi to nacional. “(NR)

“Art. 46.  ................................................  
 .......................................................................

§ 4º O debate será realizado segundo as 
re gras estabelecidas em acordo celebrado en-
tre os par tidos políticos e a pessoa jurídica in-

teressada na realização do evento, dando-se 
ciência à Justiça Eleitoral.

§ 5º Para os debates que se realizarem 
no primeiro turno das eleições, serão consi-
deradas apro vadas as regras que obtiverem a 
concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) 
dos candidatos aptos no caso de eleição ma-
joritária, e de pelo menos 2/3 (dois terços) dos 
partidos ou coligações com candidatos ap tos, 
no caso de eleição proporcional.”(NR)

“Art.47.  .................................................  
 .......................................................................

§ 1º.  ......................................................  
 .......................................................................

III -   .......................................................
a) das sete horas às sete horas e vinte 

mi nutos e das doze horas às doze horas e 
vinte minutos, no rádio, nos anos em que a 
renovação do Senado Federal se der por 1/3 
(um terço);

b) das treze horas às treze horas e vinte 
minutos e das vinte horas e trinta minutos às 
vinte horas e cinquenta minutos, na televisão, 
nos anos em que a renovação do Senado Fe-
deral se der por 1/3 (um terço);

c) das sete horas às sete horas e dezoi-
to minutos e das doze horas às doze horas e 
dezoito mi nutos, no rádio, nos anos em que a 
renovação do Sena do Federal se der por 2/3 
(dois terços);

d) das treze horas às treze horas e dezoi-
to minutos e das vinte horas e trinta minutos 
às vinte horas e quarenta e oito minutos, na 
televisão, nos anos em que a renovação do 
Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);

IV -  .......................................................
a) das sete horas e vinte minutos às sete 

horas e quarenta minutos e das doze horas e 
vinte mi nutos às doze horas e quarenta minu-
tos, no rádio, nos anos em que a renovação do 
Senado Federal se der por 1/3 (um terço);

b) das treze horas e vinte minutos às tre-
ze horas e quarenta minutos e das vinte horas 
e cinquen ta minutos às vinte e uma horas e 
dez minutos, na te levisão, nos anos em que a 
renovação do Senado Fede ral se der por 1/3 
(um terço);

c) das sete horas e dezoito minutos às 
sete horas e trinta e cinco minutos e das doze 
horas e de zoito minutos às doze horas e trinta 
e cinco minutos, no rádio, nos anos em que a 
renovação do Senado Fede ral se der por 2/3 
(dois terços);
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d) das treze horas e dezoito minutos às 
treze horas e trinta e cinco minutos e das vin-
te ho ras e quarenta e oito minutos às vinte e 
uma horas e cinco minutos, na televisão, nos 
anos em que a reno vação do Senado Federal 
se der por 2/3 (dois terços);

V –  ........................................................
a) das sete horas e quarenta minutos às 

sete horas e cinquenta minutos e das doze 
horas e quarenta minutos as doze horas e cin-
quenta minutos, no rádio, nos anos em que a 
renovação do Senado Fede ral se der por 1/3 
(um terço);

b) das treze horas e quarenta minutos 
às treze horas e cinquenta minutos e das vin-
te e uma ho ras e dez minutos às vinte e uma 
horas e vinte minu tos, na televisão, nos anos 
em que a renovação do Se nado Federal se 
der por 1/3 (um terço);

c) das sete horas e trinta e cinco minutos 
às sete horas e cinquenta minutos e das doze 
horas e trinta e cinco minutos às doze horas 
e cinquenta mi nutos, no rádio, nos anos em 
que a renovação do Sena do Federal se der 
por 2/3 (dois terços);

d) das treze horas e trinta e cinco minu-
tos às treze horas e cinquenta minutos e das 
vinte e uma horas e cinco minutos às vinte e 
uma horas e vinte minutos, na televisão, nos 
anos em que a renovação do Senado Federal 
se der por 2/3 (dois terços);

 ......................................................” NR)
“Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e 

Ve readores, nos Municípios em que não haja 
emissora de rádio e televisão, a Justiça Elei-
toral garantirá aos Partidos Políticos partici-
pantes do pleito a veicula ção de propaganda 
eleitoral gratuita nas localidades aptas à rea-
lização de segundo turno de eleições e nas 
quais seja operacionalmente viável realizar a 
re transmissão.

§ 1º A Justiça Eleitoral regulamentará o 
disposto neste artigo, de forma que o número 
máximo de Municípios a serem atendidos seja 
igual ao de emissoras geradoras disponíveis.

 .................................................. ” (NR) “
Art. 58.  ..................................................  

 .......................................................................
 § 3º  ......................................................  

 .......................................................................
IV – em propaganda eleitoral na inter-

net:

a) deferido o pedido, a divulgação da res-
posta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, 
horá rio, página eletrônica, tamanho, caracteres 
e outros elementos de realce usados na ofensa, 
em até quarenta e oito horas após a entrega 
da mídia física com a resposta do ofendido;

b) a resposta ficará disponível para aces-
so pelos usuários do serviço de internet por 
tempo não inferior ao dobro em que esteve dis-
ponível a mensagem considerada ofensiva;

c) os custos de veiculação da resposta 
cor rerão por conta do responsável pela pro-
paganda origi nal.

 .................................................. ” (NR) “
Art. 73.   .................................................  

 .......................................................................
§ 5º Nos casos de descumprimento do 

dispos to nos incisos do caput e no § 10, sem 
prejuízo do disposto no § 4º, o candidato be-
neficiado, agente pú blico ou não, ficará sujeito 
á cassação do registro ou do diploma.

 ..............................................................
§ 11. Nos anos eleitorais, os programas 

so ciais de que trata o § 10 não poderão ser 
executados por entidade nominalmente vincu-
lada a candidato ou por essa mantida.

§ 12. A representação contra a não obser-
vância do disposto neste artigo observará o rito 
do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a 
data da diplomação.

§ 13. O prazo de recurso contra decisões 
proferidas com base neste artigo será de 3 
(três) dias, a contar da data da publicação do 
julgamento no Diário Oficial.”(NR)

“Art. 74. Configura abuso de autorida-
de, para os fins do disposto no art. 22 da Lei 
Complemen tar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
a infringência do disposto no § 1º do art. 37 
da Constituição Federal, ficando o responsá-
vel, se candidato, sujeito ao can celamento do 
registro ou do diploma. “(NR)

“Art. 75.  ................................................  
 .......................................................................

Parágrafo único. Nos casos de 
descumprimen to do disposto neste artigo, sem 
prejuízo da suspen são imediata da conduta, 
o candidato beneficiado, agente público ou 
não, ficará sujeito à cassação do registro ou 
do diploma.”(NR)

“Art. 77. É proibido a qualquer candidato 
comparecer, nos 3 (três) meses que precedem 
o pleito, a inaugurações de obras públicas.
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Parágrafo único. A inobservância do 
dispos to neste artigo sujeita o infrator à cas-
sação do re gistro ou do  diploma.”(NR)

“Art. 81.  ................................................  
 .......................................................................

§ 4º As representações propostas 
objetivan do a aplicação das sanções previs-
tas nos §§ 2º e 3º observarão o rito previsto no 
art. 22 da Lei Comple mentar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, e o prazo de re curso contra as 
decisões proferidas com base neste artigo será 
de 3 (três) dias, a contar da data da pu blicação 
do julgamento no Diário Oficial.”(NR)

“Art. 97.  ................................................
§ 1º É obrigatório, para os membros dos 

Tribunais Eleitorais e do Ministério Público, 
fisca lizar o cumprimento desta lei pelos juízes e 
promoto res eleitorais das instâncias inferiores, 
determinan do, quando for o caso, a abertura 
de procedimento disciplinar para apuração de 
eventuais irregularida des que verificarem.

§ 2º No caso de descumprimento das 
disposi ções desta lei por Tribunal Regional 
Eleitoral, a representação poderá ser feita ao 
Tribunal Superior Eleitoral, observado o dis-
posto neste artigo.”(NR)

“Art. 99. O direito à compensação fiscal 
das emissoras de rádio e televisão previsto 
no pará grafo único do art. 52 da Lei nº 9.096, 
de 19 de se tembro de 1995, e neste artigo, 
pela cedência do ho rário gratuito destinado 
à divulgação das propagandas partidárias e 
eleitoral, estende-se à veiculação de propa-
ganda gratuita de plebiscitos e referendos de 
que dispõe o art. 8º da Lei nº 9.709, de 18 de 
novem bro de 1998, mantido também, a esse 
efeito, o enten dimento de que:

I – a compensação fiscal consiste no 
re sultado da multiplicação de 100% (cem por 
cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) 
do tempo, respecti vamente, das inserções e 
das transmissões em bloco, pelo preço com-
provadamente vigente, assim considerado 
aquele divulgado pelas emissoras de rádio e 
de tele visão por intermédio de tabela pública 
de preços de veiculação de publicidade, de-
duzido o desconto de agência de 20% (vinte 
por cento);

II – o valor apurado na forma do inciso 
I poderá ser deduzido do lucro líquido para 
efeito de determinação do lucro real, na apu-
ração do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica – IRPJ, inclusive da base de cálculo 

dos recolhimentos mensais previstos na legis-
lação fiscal (art. 2º da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996), bem como da base de 
cálculo do lucro presumido.

§ 1º O Poder Executivo poderá estabele-
cer exigências relativamente à divulgação, para 
fins de compensação fiscal, da tabela pública 
de que trata o inciso I do caput.

§ 2º No caso de microempresas e em-
presas de pequeno porte optantes pelo Re-
gime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições (Simples Nacional), o 
valor integral da compensação fiscal apurado 
na forma do inciso I do caput será deduzido 
da base de cálculo de imposto e contribuições 
fede rais devidos pela emissora, seguindo os 
critérios de finidos pelo Comitê Gestor do Sim-
ples Nacional – CGSN.”(NR)

“Art. 105. Até o dia 5 de março do ano 
da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, aten-
dendo ao caráter regulamentar e sem restrin-
gir direitos ou es tabelecer sanções distintas 
das previstas nesta lei, poderá expedir todas 
as instruções necessárias para sua fiel exe-
cução, ouvidos, previamente, em audiência 
pública, os delegados ou representantes dos 
partidos políticos.

 ..............................................................
§ 3º Serão aplicáveis ao pleito eleitoral 

imediatamente seguinte apenas as resolu-
ções publica das até a data referida no ca-
put.” (NR)

Art. 4º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 16-A. O candidato cujo registro este-
ja sub judice poderá efetuar todos os atos 
relativos à campanha eleitoral, inclusive uti-
lizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na 
televisão e ter seu nome mantido na urna ele-
trônica enquanto estiver sob essa condição, 
ficando a validade dos votos a ele atribuídos 
condicionada ao deferimento de seu regis tro 
por instância superior.

Parágrafo único. O cômputo, para o 
respec tivo partido ou coligação, dos votos 
atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub 
judice no dia da eleição fica condicionado ao 
deferimento do registro do candidato.”

Art. 22-A. Candidatos e Comitês Finan-
ceiros estão obrigados à inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.
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§ 1º Após o recebimento do pedido de 
regis tro da candidatura, a Justiça Eleitoral 
deverá forne cer em até 3 (três) dias úteis, o 
número de registro de CNPJ.

§ 2º Cumprido o disposto no § 1º deste 
ar tigo e no § 1º do art. 22, ficam os candidatos 
e comitês financeiros autorizados a promover 
a arrecada ção de recursos financeiros e a re-
alizar as despesas necessárias à campanha 
eleitoral.”

“Art. 36-A. Não será considerada propa-
ganda eleitoral antecipada:

I – a participação de filiados a partidos 
políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, 
pro gramas, encontros ou debates no rádio, na 
televisão e na internet, inclusive com a exposi-
ção de plataformas e projetos políticos, desde 
que não haja pedido de votos, observado pelas 
emissoras de rádio e de tele visão o dever de 
conferir tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminá-
rios ou congressos, em ambiente fechado e a 
expensas dos partidos políticos, para tratar da 
organização dos processos eleitorais, planos 
de governos ou alianças partidárias visando 
às eleições;

III – a realização de prévias partidárias e 
sua divulgação pelos instrumentos de comu-
nicação in trapartidária; ou

IV – a divulgação de atos de parlamen-
tares e debates legislativos, desde que não se 
mencione a possível candidatura, ou se faça 
pedido de votos ou de apoio eleitoral.”

“Art. 39-A. É permitida, no dia das elei-
ções, a manifestação individual e silenciosa 
da pre ferência do eleitor por partido político, 
coligação ou candidato, revelada exclusiva-
mente pelo uso de bandeiras, broches, dísti-
cos e adesivos.

§ 1º É vedada, no dia do pleito, até o tér-
mino do horário de votação, a aglomeração 
de pessoas portando vestuário padronizado, 
bem como os instru mentos de propaganda 
referidos no caput, de modo a caracterizar 
manifestação coletiva, com ou sem utili zação 
de veículos.

§ 2º No recinto das seções eleitorais e 
juntas apuradoras, é proibido aos servidores 
da Jus tiça Eleitoral, aos mesários e aos es-
crutinadores o uso de vestuário ou objeto que 
contenha qualquer pro paganda de partido po-
lítico, de coligação ou de can didato.

§ 3º Aos fiscais partidários, nos traba-
lhos de votação, só é permitido que, em seus 
crachás, constem o nome e a sigla do partido 
político ou coli gação a que sirvam, vedada a 
padronização do vestuá rio.

§ 4º No dia do pleito, serão afixadas có-
pias deste artigo em lugares visíveis nas partes 
in terna e externa das seções eleitorais.”

“Art. 40-B. A representação relativa à 
pro paganda irregular deve ser instruída com 
prova da au toria ou do prévio conhecimento 
do beneficiário, caso este não seja por ela 
responsável.

Parágrafo único. A responsabilidade do 
can didato estará demonstrada se este, inti-
mado da exis tência da propaganda irregular, 
não providenciar, no prazo de quarenta e oito 
horas, sua retirada ou regu larização e, ainda, 
se as circunstâncias e as pecu liaridades do 
caso específico revelarem a impossibi lidade 
de o beneficiário não ter tido conhecimento 
da propaganda.”

“Art. 53-A. É vedado aos partidos políti-
cos e às coligações incluir no horário destinado 
aos can didatos às eleições proporcionais pro-
paganda das can didaturas a eleições majori-
tárias, ou vice-versa, ressalvada a utilização, 
durante a exibição do pro grama, de legendas 
com referência aos candidatos ma joritários, 
ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias des-
ses candidatos.

§ 1º É facultada a inserção de depoimen-
to de candidatos a eleições proporcionais no 
horário da propaganda das candidaturas majo-
ritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo 
partido ou coli gação, desde que o depoimento 
consista exclusivamente em pedido de voto ao 
candidato que cedeu o tempo.

§ 2º Fica vedada a utilização da propa-
ganda de candidaturas proporcionais como 
propaganda de can didaturas majoritárias e 
vice-versa.

3º O partido político ou a coligação que 
não observar a regra contida neste artigo per-
derá, em seu horário de propaganda gratuita, 
tempo equivalente no horário reservado à pro-
paganda da eleição disputa da pelo candidato 
beneficiado.”

“Art. 57-A. É permitida a propaganda elei-
toral na internet, nos termos desta lei, após o 
dia 5 de julho do ano da eleição.”
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“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na in-
ternet poderá ser realizada nas seguintes for-
mas:

I – em sítio do candidato, com endereço 
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e 
hospeda do, direta ou indiretamente, em pro-
vedor de serviço de internet estabelecido no 
País;

II – em sítio do partido ou da coligação, 
com endereço eletrônico comunicado à Justiça 
Eleito ral e hospedado, direta ou indiretamente, 
em provedor de serviço de internet estabele-
cido no País;

II – por meio de mensagem eletrônica 
para endereços cadastrados gratuitamente 
pelo candidato, partido ou coligação;

IV – por meio de blogs, redes sociais, 
sí tios de mensagens instantâneas e asseme-
lhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado 
por candidatos, par tidos ou coligações ou de 
iniciativa de qualquer pes soa natural.”

“Art. 57-C. Na internet, é vedada a veicu-
lação de qualquer tipo de propaganda eleito-
ral paga.

§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, 
a veiculação de propaganda eleitoral na inter-
net, em sítios:

I – de pessoas jurídicas, com ou sem 
fins lucrativos;

II – oficiais ou hospedados por órgãos 
ou entidades da administração pública direta 
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Mu nicípios.

§ 2º A violação do disposto neste artigo 
sujeita o responsável pela divulgação da pro-
paganda e, quando comprovado seu prévio 
conhecimento, o bene ficiário à multa no valor 
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 
(trinta mil reais).”

“Art. 57-D. Os conteúdos próprios das 
em presas de comunicação social e dos prove-
dores de internet devem observar o disposto 
no art. 45.

§ 1º É facultada às empresas de comuni-
cação social e aos provedores a veiculação na 
internet de debates sobre eleições, observado 
o disposto no art. 46.

§ “2º A violação do disposto neste arti-
go sujeitará o responsável pela divulgação da 
propaganda e, quando comprovado seu prévio 
conhecimento, o beneficiário à multa no valor 
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 
(trinta mil reais).”

“Art. 57-E. São vedadas às pessoas rela-
cionadas no art. 24 a utilização, doação ou ces-
são de cadastro eletrônico de seus clientes, em 
favor de candidatos, partidos ou coligações.

§ 1º É proibida a venda de cadastro de 
en dereços eletrônicos.

2º A violação do disposto neste artigo 
sujeita o responsável pela divulgação da pro-
paganda e, quando comprovado seu prévio 
conhecimento, o bene ficiário à multa no valor 
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 
(trinta mil reais).”

“Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de con-
teúdo e de serviços multimídia que hospeda 
a divulga ção da propaganda eleitoral de can-
didato, partido ou coligação, as penalidades 
previstas nesta lei, se, em vinte e quatro horas 
após a notificação de decisão da Justiça Elei-
toral sobre a existência de propaganda irregu-
lar, não tomar providências para a cessação 
dessa divulgação.”

“Art. 57-G. As mensagens eletrônicas 
envi adas por candidato, partido ou coligação, 
por qual quer meio, deverão dispor de meca-
nismo que permita seu descadastramento pelo 
destinatário, obrigado o remetente a providen-
ciá-lo no prazo de quarenta e oito horas.

Parágrafo único. Mensagens eletrônicas 
en viadas após o término do prazo previsto no 
caput su jeitam os responsáveis ao pagamen-
to de multa no valor de R$100,00 (cem reais), 
por mensagem.”

“Art. 57-H. Sem prejuízo das demais san-
ções legais cabíveis, será punido, com multa 
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 
(trinta mil reais), quem realizar propaganda 
eleitoral na inter net, atribuindo indevidamente 
sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, 
partido ou coligação.”

“Art. 57-I. O requerimento de candidato, 
partido ou coligação, observado o rito previsto 
no art. 96, a Justiça Eleitoral poderá determi-
nar a sus pensão, por vinte e quatro horas, do 
acesso a todo conteúdo informativo dos sítios 
da internet que dei xarem de cumprir as dispo-
sições desta lei.

§ 1º A cada reiteração de conduta, será 
du plicado o período de suspensão.

§ 2º No período de suspensão a que se 
refe re este artigo, a empresa informará, a to-
dos os usuá rios que tentarem acessar seus 
serviços, que se en contra temporariamente 
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inoperante por desobediência à legislação 
eleitoral.”

“Art. 58-A. Os pedidos de direito de res-
posta e as representações por propaganda 
eleitoral irregular em rádio, televisão e inter-
net tramitarão preferencialmente em relação 
aos demais processos em curso na Justiça 
Eleitoral.”

“Art. 91-A. No momento da votação, além 
da exibição do respectivo título, o eleitor de-
verá apre sentar documento de identificação 
com fotografia.

Parágrafo único. Fica vedado portar 
apare lho de telefonia celular, máquinas fo-
tográficas e filmadoras, dentro da cabina de 
votação.”

“Art. 96-A. Durante o período eleitoral, 
as intimações via fac-simile encaminhadas 
pela Justiça Eleitoral a candidato deverão ser 
exclusivamente rea lizadas na linha telefônica 
por ele previamente ca dastrada, por ocasião 
do preenchimento do requerimen to de registro 
de candidatura.

Parágrafo único. O prazo de cumprimento 
da determinação prevista no caput é de qua-
renta e oito horas, a contar do recebimento 
do fac-símile.”

“Art. 97-A. Nos termos do inciso LXXVIII 
do art. 5º da Constituição Federal, considera-
se duração razoável do processo que possa 
resultar em perda de mandato eletivo o perí-
odo máximo de 1 (um) ano, con tado da sua 
apresentação à Justiça Eleitoral.

§ 1º A duração do processo de que tra-
ta o caput abrange a tramitação em todas as 
instâncias da Justiça Eleitoral.

§ 2º Vencido o prazo de que trata o ca-
put, será aplicável o disposto no art. 97, sem 
prejuízo de representação ao Conselho Na-
cional de Justiça.”

“Art. 105-A. Em matéria eleitoral, não são 
aplicáveis os procedimentos previstos na Lei 
nº 7.347, de 24 de julho de 1985.”

Art. 5º Fica criado, a partir das eleições de 2014, 
inclusive, o voto impresso conferido pelo eleitor, ga-
rantido o total sigilo do voto e observadas as seguin-
tes regras:

1º A máquina de votar exibirá para o eleitor, pri-
meiramente, as telas referentes às eleições proporcio-
nais; em seguida, as referentes às eleições majoritárias; 
finalmente, o voto completo para conferência visual do 
eleitor e confirmação final do voto.

2º Após a confirmação final do voto pelo eleitor, 
a urna eletrônica imprimirá um número único de iden-
tificação do voto associado à sua própria assinatura 
digital.

3º O voto deverá ser depositado de forma 
automáti ca, sem contato manual do eleitor, em local 
previamente lacrado.

§ 4º Após o fim da votação, a Justiça Eleitoral 
rea lizará, em audiência pública, auditoria indepen-
dente do software mediante o sorteio de 2% (dois por 
cento) das urnas eletrônicas de cada Zona Eleitoral, 
respeitado o limite mínimo de 3 (três) máquinas por 
município, que deverão ter seus votos em papel con-
tados e comparados com os resultados apresentados 
pelo respectivo boletim de urna.

§ 5º É permitido o uso de identificação do eleitor 
por sua biometria ou pela digitação do seu nome ou 
número de eleitor, desde que a máquina de identificar 
não tenha nenhuma conexão com a urna eletrônica.

Art. 6º A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 
– Código Eleitoral, passa a vigorar acrescida do se-
guinte art. 233-A:

“Art. 233-A. Aos eleitores em trânsito no 
território nacional é igualmente assegurado o 
direito de voto nas eleições para Presidente e 
Vice-Presi dente da República, em urnas es-
pecialmente instaladas nas capitais dos Esta-
dos e na forma regulamentada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral.”

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publi cação.

Art. 8º Fica revogado o 3º do art. 45 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997.

Ofício nº 1.973 (SF)

Brasília, 16 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Rafael Guerra
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados 
Assunto: Emendas do Senado a Projeto de Lei da 
Câmara

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Fe-

deral aprovou, em revisão e com emendas, o Projeto 
de Lei da Câmara nº 141, de 2009 (PL nº 5.498, de 
2009, nessa Casa), que “Altera as Leis nºs 9.096, de 
19 de setembro de 1995 – Lei dos Partidos Políticos, 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições, e nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965 – Código Eleitoral”.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência o au-
tógrafo referente às emendas em apreço.
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Atenciosamente, – Senador Mão Santa, 3º Se-
cretário.

EMENDAS DO SENADO FEDERAL

Emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 141, de 2009 (nº 5.498, de 
2009, na Casa de origem), que “Altera as 
Leis nºs 9.096, de 19 de setembro de 1995 
– Lei dos Partidos Políticos, 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que estabelece normas 
para as eleições, e 4.737, de 15 de julho de 
1965 –Código Eleitoral”.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à EMENDA Nº 22 – CCT-CCJ)

Inclua-se no art. 2º do Projeto a seguinte altera-
ção ao art. 10 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 
1995, para acrescentar § 2” e renumerar o parágrafo 
único como § 1º:

“Art. 2º ...................................................  
“Art. 10.  ................................................
§ 1º O partido comunica á Justiça Elei-

toral a constituição de seus órgãos de direção 
e os nomes dos respectivos integrantes, bem 
como as alterações que forem promovidas, 
para anotação:

I – no Tribunal Superior Eleitoral, dos in-
tegrantes dos órgãos de âmbito nacional;

II – nos Tribunais Regionais Eleitorais, 
dos integrantes dos órgãos de âmbito esta-
dual, municipal ou zonal.

§ 2º Os registros das alterações dos ór-
gãos dc direção estadual e municipal, bem 
como de seus respectivos livros contábeis, são 
de competência do registro civil das pessoas 
jurídicas de suas comarcas.” (NR)

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à EMENDA Nº 23 – CCT-CCJ)

Inclua-se o seguinte parágrafo único no art. 15-A 
da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, cuja re-
dação é dada pelo art. 2º do Projeto:

“Art. 2º  ..................................................
“Art. 15-A.  .............................................
Parágrafo único. O diretório nacional dos 

partidos políticos somente poderá ser deman-
dado, para qualquer tipo de ação, no foro onde 
está a sua sede, conforme o § 1º do art. 8º 
desta lei e a alínea “a” do inciso IV do art. 100 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Có-
digo de Processo Civil).” (NR)

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 3 
(Corresponde à EMENDA Nº 24 – CCT-CCJ)

Altere-se o § 3º do art. 19 da Lei nº 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, nos termos do art. 2º do Projeto:

“Art. 2º  ..................................................  
 .......................................................................

“Art. 19.  ................................................  
 .......................................................................

§ 3º Os órgãos de direção nacional dos 
partidos políticos terão acesso a todas as in-
formações de seus filiados constantes do ca-
dastro eleitoral, devendo a Justiça Eleitoral 
fornecer os dados solicitados.’ (NR)

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 4 
(Corresponde à EMENDA Nº 42 – CCT-CCJ)

Inclua-se, na forma dada pelo art. 2º do Projeto, 
a seguinte alteração ao § 3º do art. 28 da Lei nº 9.096, 
de 19 de setembro de 1995:

“Art. 2º  ..................................................  
 .......................................................................

“Art. 28.  ................................................  
 .......................................................................

§ 3º O partido político, em nível nacional, 
não poderá ser processado, julgado, conde-
nado, ou ter bens e recursos penhorados ou 
constrangidos, nem sofrerá suspensão das 
cotas do Fundo Partidário nem qualquer outra 
punição como consequência de atos praticados 
por órgãos regionais ou municipais.

 ................................................... ..’ (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 5 
(Corresponde à EMENDA Nº 43 – CCT-CCJ)

Insira-se no art. 2º do Projeto a seguinte altera-
ção no art. 32 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 
1995, para acrescentar § 4º;

“Art. 2º ...................................................  
 .......................................................................

“Art. 32.  ................................................  
 .......................................................................

§ 4º Inexistindo receitas e despesas no 
período, o órgão municipal do partido poderá 
substituir o balanço e os balancetes por decla-
ração nesse sentido, obedecidos os mesmos 
prazos previstos neste artigo.’ (NR)

 ............................................................. ”
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EMENDA Nº 6 
(Corresponde à EMENDA Nº 3 – CCT-CCJ)

Acrescente-se ao art. 2º do Projeto a alteração ao 
inciso III do art. 33 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro 
de 1995, com a seguinte redação:

“Art. 2º ...................................................  
 .......................................................................

“Art. 33.  ................................................  
 .......................................................................

III – despesas de caráter eleitoral, com a 
especificação e comprovação dos gastos com 
programas no rádio, na televisão e na Internet, 
comitês, propaganda, publicações, comícios, 
e demais atividades de campanha;

 ..................................................... ’ (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 7 
(Corresponde à EMENDA Nº 25 – CCT-CCJ)

Inclua-se no art. 2º do Projeto a seguinte altera-
ção ao art. 34 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 
1995, para acrescentar § 2º e renumerar o parágrafo 
único como § 1º:

“Art. 2º ...................................................  
 .......................................................................

“Art. 34.  ................................................  
 .......................................................................

§ 1º Para efetuar os exames necessá-
rios ao atendimento do disposto no caput, a 
Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do 
Tribunal de Contas da União ou dos Estados, 
pelo tempo que for necessário.

§ 2º O partido disporá de todos os meios 
legais, bem como dos moralmente legítimos, 
ainda que não especificados em lei, para ates-
tar se sua prestação de contas reflete ade-
quadamente a real movimentação financeira.’ 
(NR)

 ............................................................. ”

EMENDA nº 8 
(Corresponde à EMENDA Nº 26 – CCT-CCJ)

Inclua-se no art. 2º do Projeto a seguinte alte-
ração ao art. 36 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro 
de 1995:

“Art. 2º ...................................................  
 .......................................................................

“Art. 36. Constatada a violação de nor-
mas legais, ficará o partido sujeito às seguin-
tes sanções:

 ..............................................................

II – no caso de recebimento de recursos 
mencionados no art. 31, partido não poderá 
utilizá-los e deverá transferir o total recebido 
ao Fundo Partidário, sob pena de ter suspensa 
a participação no referido

Fundo por até 1 (um) ano;
 ..............................................................
Parágrafo único. No caso de a Justiça 

Eleitoral não aceitar os esclarecimentos pre-
vistos no inciso I, o partido deverá transferir 
o total do valor questionado ao Fundo Parti-
dário.’ (NR)

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 9 
(Corresponde à EMENDA Nº 48 – CCT-CCJ)

Inclua-se, na forma dada pelo art. 2º do Projeto, 
a seguinte alteração ao § 2º do art. 37 da Lei nº 9.096, 
de 19 de setembro de 1995:

“Art. 2º  ..................................................  
 .......................................................................

“Art. 37.  ................................................  
 .......................................................................

§ 2º A sanção a que se refere o caput 
será aplicada exclusivamente à esfera parti-
dária responsável pela irregularidade, não se 
aplicando à parte dos recursos destinados à 
criação e à manutenção de instituto ou funda-
ção de pesquisa de doutrinação e educação 
política.

 ..................................................... ’ (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 10 
(Corresponde à EMENDA Nº 15 – CCT-CCJ)

Substitua-se a expressão “5 (cinco) anos” pela 
expressão “4 (quatro) anos” no § 3º do art. 37 da Lei 
nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, acrescentado 
pelo art. 2º do Projeto.

EMENDA Nº 11 
(Corresponde à EMENDA Nº 34 – CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 2º do Projeto 
ao art. 37 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, 
para incluir o seguinte § 7º:

“Art. 2º ...................................................  
 .......................................................................

‘Art. 37.  .................................................  
 .......................................................................

§ 7º Erros formais ou materiais no con-
junto da prestação de contas, que não compro-
metam o correto conhecimento da origem das 
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receitas e da destinação das despesas, não 
acarretarão a rejeição das contas.’ (NR)

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 12 
(Corresponde à EMENDA Nº 9 – CCT-CCJ)

Exclua-se o inciso V que o art. 2º do Projeto pro-
põe acrescentar ao caput do art. 44 da Lei nº 9.096, 
de 19 de setembro de 1995.

EMENDA Nº 13 
(Corresponde à EMENDA Nº 27 – CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 2º do Proje-
to ao art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 
1995, e inclua-se no art. 2º do Projeto a alteração ao 
art. 53 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, 
conforme segue:

“Art. 2º ...................................................  
 .......................................................................

‘Art. 44.  .................................................
I – na manutenção das sedes e serviços 

do partido, permitido o pagamento de pessoal, 
a qualquer título, observado neste último caso 
o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) 
do total recebido;

 ..............................................................
IV – em estudos e pesquisas, doutrinação 

e educação política, sendo esta aplicação de, 
no mínimo, 20% (vinte por cento) do total rece-
bido, dos quais pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) serão aplicados na promoção da parti-
cipação feminina na vida política do País.

 ..............................................................
§ 4º Não se incluem no cômputo do per-

centual previsto no inciso I deste artigo encar-
gos e tributos de qualquer natureza.

§ 5º O partido que não aplicar a parcela 
mínima relativa à promoção da participação 
feminina a que se refere o inciso IV deste ar-
tigo deverá, no ano subsequente, acrescer o 
percentual de 2,5% (dois inteiros e cinco déci-
mos por cento) do Fundo Partidário para essa 
destinação, ficando impedido de utilizá-lo para 
finalidade diversa.

§ 6º Para o cumprimento do disposto no 
inciso IV deste artigo, o partido político criará 
e manterá, a seu critério, instituto ou fundação 
de estudos e pesquisas, doutrinação e edu-
cação política.

§ 7º A entidade destinada à doutrinação 
e educação política, dotada de personalidade 
jurídica própria e independência financeira, 

será organizada e funcionará conforme o art. 
53 desta lei.

§ 8º A fundação será regida, no que for 
aplicável, pelo que dispõem os arts. 62 a 69 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil).

§ 9º A fiscalização a ser exercida pelo 
Ministério Público, no caso das fundações, é 
limitada ao acompanhamento da aplicação 
dos recursos do Fundo Partidário nas suas 
atividades, não podendo interferir na linha po-
lítica seguida pela fundação e na escolha de 
seus dirigentes.

§ 10. No caso de extinção da instituição 
a que se referem os §§ 5º e 6º, seu patrimônio 
reverter-se-á ao partido instituidor e deverá ser 
aplicado integralmente na finalidade definida 
no inciso IV deste artigo.’ (NR)

 ..............................................................
“Art. 53. A entidade de estudos, pesqui-

sas, doutrinação e educação política criada 
por partido político terá autonomia para defi-
nir sua estrutura interna, organização e fun-
cionamento.

§ 1º A entidade terá autonomia para con-
tratar com instituições públicas e privadas, 
prestar serviços e manter estabelecimentos 
de acordo com suas finalidades, podendo, 
ainda, manter intercâmbio com instituições 
não nacionais.

§ 2º A entidade terá objetivos vincula-
dos aos do respectivo partido político que a 
criou.

§ 3º A forma de escolha, eleição e subs-
tituição dos integrantes dos órgãos de direção 
e fiscalização da entidade assegurará ao parti-
do político que a criou o poder de indicar seus 
integrantes, inclusive o presidente.

§ 4º O estatuto da entidade deve con-
ter, entre outras, normas que disponham so-
bre nome, denominação abreviada, estabe-
lecimento da sede na Capital Federal, modo 
de organização e administração, definição 
de sua estrutura geral, identificação, compo-
sição e competências dos órgãos internos, 
duração dos mandatos, processo de eleição 
dos seus membros, finanças e contabilidade, 
procedimento de reforma do programa e do 
estatuto.

§ 5º Para requerimento do registro civil 
da entidade, aplica-se, no que couber, o dis-
posto no art. 8º desta lei.
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§ 6º À entidade cabe prestar contas à 
Justiça Eleitoral, nos moldes previstos no Ca-
pítulo I do Título III desta lei.” (NR)

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 14 
(Corresponde à EMENDA Nº 21 – CCT-CCJ)

Dê-se nova redação ao inciso I e acrescentem-
se inciso V e parágrafo único ao art. 36-A da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, nos termos do art. 
4º do Projeto:

“Art. 4º ...................................................  
 .......................................................................

“Art. 36-A.  .............................................  
 .......................................................................

I – a participação de filiados a partidos 
políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, 
programas, encontros ou debates no rádio, na 
televisão, em jornal, em revista, na Internet, 
e nos programas de propaganda partidária a 
que se refere o art. 45 da Lei nº 9.096, de 19 
de setembro de 1995, inclusive com a exposi-
ção de plataformas, projetos políticos e crítica 
político-partidária, desde que não haja pedido 
de voto, observado pelas emissoras de rádio 
e de televisão o dever de conferir tratamento 
isonômico;

 ..............................................................
V – a participação de filiados a partidos 

políticos ou de pré-candidatos em encontros, 
reuniões ou eventos festivos e comemorati-
vos, desde que não façam pedido de voto ou 
de apoio eleitoral.

Parágrafo único. O filiado ou pré-can-
didato não poderá ser responsabilizado por 
quaisquer manifestações espontâneas de ter-
ceiros no sentido de pedido de voto ou de 
apoio eleitoral.’

 ............................................................. ”
Acrescente-se, no art. 2º do Projeto, o 

seguinte inciso V ao caput do art. 45, e dê-
se a seguinte redação ao inciso II do § 1º do 
art. 45 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro 
de 1995: 

“Art. 2º  ..................................................  
 .......................................................................

‘Art. 45.  .................................................  
 .......................................................................

V – divulgar os trabalhos dos filiados ao 
partido que detenham mandato eletivo e dos 

que exerçam cargo no primeiro escalão da ad-
ministração pública direta ou indireta.

§ 1º  .......................................................  
 .......................................................................

II – a divulgação de propaganda de can-
didatos a cargos eletivos e a defesa de outros 
partidos ou de interesses estranhos ao pro-
grama partidário;

 ..................................................... ’ (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 15 
(Corresponde à EMENDA Nº 50 – CCT-CCJ)

Inclua-se no art. 2º do Projeto a seguinte altera-
ção à Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, para 
acrescentar o art. 60-A:

“Art. 2º  ..................................................
‘Art. 60-A. Os partidos políticos estão 

obrigados ao pagamento dos valores históri-
cos das sanções pecuniárias aplicadas pela 
Justiça Eleitoral até a promulgação desta lei, 
vedada a aplicação de multas e juros.’”

EMENDA Nº 16 
(Corresponde à EMENDA Nº 49 – CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 3º do Projeto 
ao art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
nos seguintes termos:

“Art. 3º ...................................................
‘Art. 10.  .................................................
§ 3º Do número de vagas resultante das 

regras previstas neste artigo, cada partido ou 
coligação preencherá o mínimo de 30% (trin-
ta por cento) e o máximo de 70% (setenta 
por cento) para candidaturas registradas de 
cada sexo.

 .................................................... ” (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 17 
(Corresponde à  

Subemenda à EMENDA Nº 82 – PLEN)

Altere-se a redação dada pelo art. 3º do Projeto 
ao § 1º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, para incluir o seguinte inciso X:

“Art. 3º ...................................................
‘Art. 11.  .................................................
§ 1º ........................................................
X – curriculum vitae do candidato.
 ......................................................’(NR)
 ............................................................. ”
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EMENDA Nº 18 
(Corresponde à EMENDA Nº 54-CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 3º do Projeto 
ao art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para acrescentar o seguinte § 1º-A:

“Art. 3º ...................................................  
 .......................................................................

‘Art. 11.  .................................................  
 .......................................................................

§ 1º-A. O registro de candidatura será 
deferido aos candidatos que comprovem ido-
neidade moral e reputação ilibada.

 ..................................................... ’ (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 19 
(Corresponde à EMENDA Nº 51 – CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 3º do Projeto 
ao art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para modificar o § 7º e acrescentar inciso III ao § 8º:

“Art. 3º ...................................................  
 .......................................................................

‘Art. 11.  .................................................  
 .......................................................................

§ 7º A certidão de quitação eleitoral 
abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo 
dos direitos políticos, o regular exercício do 
voto, o atendimento a convocações da Justi-
ça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos 
ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, 
em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e 
não remitidas, e a aprovação, ainda que com 
ressalvas, das contas de campanha relativas 
ao pleito imediatamente anterior a que o can-
didato tenha concorrida

§ 8º ........................................................  
 .......................................................................

III – estejam com as contas de campanha 
pendentes de apreciação pela Justiça Eleitoral, 
desde que essas tenham sido apresentadas 
no prazo previsto no inciso III do art. 29.

 ..................................................... ’ (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 20 
(Corresponde à EMENDA Nº 17 – CCT-CCJ)

Dê-se ao § 12 do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, acrescido pelo art. 3º do Projeto, 
a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

`Art. 11.  ................................................  
 .......................................................................

§ 12. O parcelamento concedido ao pa-
gamento de multas eleitorais será conside-
rado para todos os efeitos, nos termos desta 
lei.’ (NR)

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 21 
(Corresponde à EMENDA Nº 46 – CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 3º do Projeto 
ao art. 13 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para incluir o seguinte § 4º:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

`Art. 13.  ................................................  
 .......................................................................

§ 4º A substituição só se efetivará, nas 
eleições majoritárias, se o novo pedido for apre-
sentado até 15 (quinze) dias antes do pleito, 
em caso de renúncia ou de inelegibilidade, ou 
ainda de indeferimento ou cancelamento de 
registro, ou até a véspera da eleição, em caso 
de falecimento do candidato.’ (NR)

 ..............................................................

EMENDA Nº 22 
(Corresponde à EMENDA Nº 58-CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 3º do Projeto 
ao art. 16 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para modificar seu § 1º:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

‘Art.16.  ..................................................
§ 1º Até a data prevista no caput deste 

artigo, todos os pedidos de registro de candi-
datos, inclusive os impugnados, e os respec-
tivos recursos, devem estar julgados em todas 
as instâncias da Justiça Eleitoral, e publicadas 
as decisões a eles relativas.

 ......................................................‘(NR)
 ..............................................................’

EMENDA Nº 23 
(Corresponde à EMENDA Nº 28 – CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 3º do Projeto 
ao art. 22 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para incluir o seguinte § 5º:

“Art. 3º  ..................................................
‘Art. 22.  .................................................
§ 5º O Tribunal Superior Eleitoral, a Se-

cretaria da Receita Federal do Brasil e o Ban-
co Central do Brasil expedirão, até o dia 5 de 
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março do ano da eleição, as normas neces-
sárias para regulamentar a abertura de conta 
bancária específica para o movimento finan-
ceiro da campanha, bem como estabelecerão 
regras para identificar a origem dos recursos 
e a destinação das despesas.’ (NR)

EMENDA Nº 24 
(Corresponde à EMENDA Nº 35 – CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 3º do Projeto 
ao art. 22 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para incluir os seguintes §§ 6º e 7º:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

`Art. 22.  ................................................  
 .......................................................................

§ 6º Nas eleições majoritárias, os candi-
datos poderão registrar toda a movimentação 
financeira de suas campanhas somente na 
conta bancária aberta pelo partido, dispensa-
da a abertura de conta especifica para registro 
das despesas do candidato.

§ 7º O disposto no § 6º não se aplica no 
caso de eleições ao Senado Federal quando 
o partido apresentar mais de um candidato.’ 
(NR)

 ............................................................. .

EMENDA Nº 25 
(Corresponde à EMENDA Nº 30 – CCT-CCJ)

Dê-se a seguinte redação ao art. 23 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, alterado pelo art. 
3º do Projeto:

“Art. 3º  ................................................. ‘ 
 .......................................................................

‘Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer 
doações em dinheiro ou estimáveis em di-
nheiro para campanhas eleitorais, obedecido 
o disposto nesta lei.

 ..............................................................
§ 2º As doações a candidato, partido ou 

coligação exigirão, a cada transação, a identi-
ficação do doador e a emissão, segundo mo-
delo constante do Anexo, do respectivo recibo, 
que deverá ser:

I – entregue impresso ao doador, quando 
o pagamento for feito pessoalmente: ou

II – remetido por via postal ou eletroni-
camente, situação em que fica dispensada a 
assinatura do doador.

§ 4º As doações de recursos financei-
ros somente poderão ser efetuadas na conta 
mencionada no art. 22 desta lei, sendo válidos 

quaisquer meios de pagamento que atendam 
ao disposto neste artigo, inclusive:

III – mecanismo disponível em sítio do 
candidato, partido ou coligação na Internet, 
permitido o uso de cartão de crédito ou cartão 
de débito, boleto ou transferência bancária, 
autorização de débito em fatura de serviço 
de telefonia, e outros meios eletrônicos de 
pagamento, que deverão atender aos seguin-
tes requisitos:

a) identificação do doador; e
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral 

para cada doação realizada.
 ..............................................................
§ 6º Na hipótese de doações pela In-

ternet, cartão de crédito ou cartão de débito, 
as fraudes ou erros cometidos pelo doador 
sem conhecimento dos candidatos, partidos 
ou coligações não ensejarão a responsabili-
dade destes nem a rejeição de suas contas 
eleitorais.

 .....................................................  (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 26 
(Corresponde à EMENDA Nº 8 – CCT-CCJ)

Exclua-se a alteração ao inciso IX do art. 24 da 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, proposta 
pelo art. 3º do Projeto, no sentido de manter o texto 
atualmente vigente: 

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

`Art. 24.  ................................................  
 .......................................................................

IX – entidades esportivas que recebam 
recursos públicos;

 ..................................................... ’ (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 27 
(Corresponde à EMENDA Nº 52-CCT-CCJ)

Inclua-se no art. 3º do Projeto a alteração ao art. 
28 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, nos 
seguintes termos:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

Art. 28.  ..................................................  
 .......................................................................

§ 4º Os partidos políticos, as coligações 
e os candidatos são obrigados, durante a cam-
panha eleitoral, a divulgar, pela Internet, nos 
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dias 6 de agosto, 6 e 30 de setembro, relató-
rio discriminando os recursos em dinheiro ou 
estimáveis em dinheiro que tenham recebido 
para financiamento da campanha eleitoral, 
e os gastos realizados, em sítio criado pela 
Justiça Eleitoral para esse fim, exigindo-se a 
indicação dos nomes dos doadores e os res-
pectivos valores doados somente na prestação 
de contas final de que tratam os incisos II e IV 
do art. 29 desta lei.’ (NR)

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 28 
(Corresponde à EMENDA Nº 10 -0 CCT-CCJ)

Exclua-se a expressão “irrelevantes” do § 2º-A do 
art. 30 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
alterada pelo art. 3º do Projeto, adotando-se a forma 
dada pela Emenda nº 29.

EMENDA Nº 29 
(Corresponde à EMENDA Nº 31 – CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 3º do Projeto 
ao inciso II e aos §§ 2º-A, 5º e 6º do art. 30 da Lei nº 

9.504, de 30 de setembro de 1997:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

‘Art. 30  ..................................................  
 .......................................................................

II – pela aprovação com ressalvas, quan-
do verificadas falhas que não impeçam o co-
nhecimento da origem das receitas e da des-
tinação das despesas;

 ..............................................................
§ 2º-A. Erros formais ou materiais no con-

junto da prestação de contas, que não com-
prometam o correto conhecimento da origem 
das receitas e da destinação das despesas, 
não acarretarão a rejeição das contas.

 ..............................................................
§ 5º Da decisão que julgar as contas 

prestadas pelos candidatos e comitês finan-
ceiros caberá recurso, com efeito suspensivo, 
ao órgão superior da Justiça Eleitoral, no pra-
zo de 3 (três) dias, a contar da publicação no 
Diário Oficial.

§ 6º No mesmo prazo previsto no § 5º, 
caberá recurso especial para o Tribunal Su-
perior Eleitoral, nas hipóteses previstas nos 
incisos I e II do § 4º do art. 121 da Constitui-
ção Federal, o qual será recebido com efeito 
suspensivo.

 ......................................................’(NR)

 ............................................................ .”

EMENDA Nº 30 
(Corresponde à EMENDA Nº 13 – CCT-CCJ)

Acresça-se ao art. 30-A da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, na forma dada pelo art. 3º do 
Projeto, o seguinte § 4º:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

`Art. 30-A ...............................................  
 .......................................................................

§ 4º Vencido o prazo do caput deste 
artigo sem a manifestação do interessado, a 
representação poderá ser apresentada pelo 
Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cin-
co) dias.’ (NR)

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 31 
(Corresponde à EMENDA Nº 32 – CCT-CCJ)

Dê-se nova redação ao art. 31 da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, alterado pelo art. 3º do 
Projeto:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

‘Art. 31. Se, ao final da campanha, ocor-
rer sobra de recursos financeiros, essa deve 
ser declarada na prestação de contas e, após 
julgados todos os recursos, transferida ao ór-
gão do partido na circunscrição do pleito ou 
à coligação, neste caso, para divisão entre os 
partidos que a compõem, sob pena de desa-
provação das contas.

 ...................................................... ’ NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 32 
(Corresponde à EMENDA Nº 41 – CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 3º do Projeto 
ao art. 33 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para acrescentar o seguinte inciso VIII:

“Art. 3º .......................................... ......... 
‘Art. 33 ...................................................
VIII – o nome do diretor-técnico respon-

sável pela pesquisa.‘ (NR)

EMENDA Nº 33 
(Corresponde à EMENDA Nº 37 – CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 3º do Projeto 
ao art. 33 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para modificar o seu inciso IV e incluir § 5º:

Art. 3º  ...................................................  
 .......................................................................
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‘Art. 33.  .................................................  
 .......................................................................

IV – plano amostral e ponderação quan-
to a sexo, idade, grau de instrução, nível eco-
nômico, consoante os dados fornecidos pelo 
Instituto Brasileiro de Pesquisa, Geografia e 
Estatística, além da área física de realização 
do trabalho, intervalo de confiança e margem 
de erro;

 ..............................................................
§ 5º O Instituto Brasileiro de Pesquisa, 

Geografia c Estatística fornecerá aos Tribunais 
Regionais Eleitorais, até o dia 31 de janeiro do 
ano das eleições, os dados relativos a sexo, 
idade, grau de instrução e nível econômico 
apurados em seu último levantamento, em nível 
federal, estadual e municipal.’ (NR)

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 34 
(Corresponde à EMENDA Nº 11 – CCT-CCJ)

Dê-se ao § 2º do art. 37 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, nos termos do art. 3º do Projeto, 
a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

`Art. 37.  ................................................  
 .......................................................................

§ 2º Em bens particulares, independe de 
obtenção de licença municipal e de autorização 
da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda 
eleitoral por meio da fixação de faixas e car-
tazes não colantes que não excedam a 4m2 
(quatro metros quadrados), proibida a pintura 
de muros e paredes externas e observada a 
legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às 
penalidades previstas no § 1º.

 ......................................................’(NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 35 
(Corresponde à EMENDA Nº 63 – CCT-CCJ)

Dê-se ao § 10 do art. 39 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, acrescido pelo art. 3º do Projeto, 
a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

‘Art. 39.  .................................................  
 .......................................................................

§ 10. Nos comícios eleitorais é permiti-
do projetar, em telões, trabalhos, propostas 
e discursos dos candidatos a cargos para o 
Executivo e para o Legislativo, inclusive vídeos 

e músicas de campanha, assegurado o paga-
mento dos devidos direitos autorais.’ (NR)

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 36 
(Corresponde à EMENDA Nº 36 – CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 3º do Projeto 
ao art. 43 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para modificar o caput e o § 1º:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

`Art. 43. São permitidas, até a antevéspe-
ra das eleições, a divulgação paga na imprensa 
escrita, e a reprodução na Internet do jornal 
impresso, de até 24 (vinte e quatro) anúncios 
de propaganda eleitoral, por veículo, em da-
tas diversas, para cada candidato, no espaço 
máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de pá-
gina de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de 
página de revista ou tablóide.

§ 1º O órgão de imprensa deverá comuni-
car à Justiça Eleitoral, sempre que solicitado, a 
tabela de preços em vigor à data da edição.

 ......................................................’(NR)
 ..............................................................

EMENDA Nº 37 
(Corresponde à EMENDA Nº 14 – CCT-CCJ)

Insiram-se os §§ 4º e 5º no art. 44 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, nos termos do art. 
3º do Projeto:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

`Art. 44.  ................................................  
 .......................................................................

§ 4” É obrigatória a inserção da propa-
ganda eleitoral na programação das conces-
sionárias, permissionárias e autorizadas dos 
serviços de radiodifusão de sons e imagens 
e dos canais sob responsabilidade de órgãos 
estatais ou de empresas públicas de comuni-
cação social, mesmo quando for exibida por 
meio de serviços de telecomunicações.

§ 5º A obrigação a que se refere o § 
4º não se estende às demais aplicações ou 
serviços audiovisuais oferecidos por meio de 
serviços de telecomunicações.’ (NR)

 ............................................................. ”
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EMENDA Nº 38 
(Corresponde à EMENDA Nº 18 – CCT-CCJ)

Dê-se nova redação ao § 2º do art. 45 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, nos termos do art. 
3º do Projeto:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

‘Art. 45.  .................................................  
 .......................................................................

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágra-
fo único do art. 55, a inobservância do disposto 
neste artigo sujeita a emissora ao pagamento 
de multa de RS4.000,00 (quatro mil reais) a 
R$200.000,00 (duzentos mil reais), duplicada 
em caso de reincidência.

 ..................................................... ’ (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 39 
(Corresponde à EMENDA Nº 33-CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 3º do Projeto 
ao § 5º do art. 45 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

‘Art. 45.  .................................................  
 .......................................................................

§ 5º Entende-se por montagem toda e 
qualquer junção de registros de áudio ou vídeo 
que degradar ou ridicularizar candidato, partido 
político ou coligação, ou que desvirtuar a rea-
lidade para beneficiar ou prejudicar qualquer 
candidato, partido político ou coligação.

 ..................................................... ’ (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 40 
(Corresponde à EMENDA Nº 85-PLEN)

Dê-se ao Caput do art. 46 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, na forma do art. 3º do Projeto, 
a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

`Art. 46. Independentemente de veicula-
ção de propaganda eleitoral gratuita no horário 
definido nesta lei, é facultada a transmissão, 
por emissora de rádio ou televisão, ou pela 
rede mundial de computadores – Internet, de 
debates sobre as eleições majoritária ou pro-
porcional, sendo assegurada a participação 
de 2/3 (dois terços) dos candidatos à eleição 
majoritária, garantida a participação de todos 

os candidatos de partido que tenha, pelo me-
nos, 10 (dez) deputados federais, considerados 
os quantitativos à data da eleição, assegurada 
a participação dos demais em processo com-
pensatório, observado o seguinte:

 ......................................................’(NR)
 ............................................................ .”

EMENDA Nº 41 
(Corresponde à EMENDA Nº 60 – CCT-CCJ)

Altere-se a alínea a e inclua-se a alínea d no 
inciso IV do § 3º do art. 58 da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, na redação apresentada pelo art. 
3º do Projeto, com a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

`Art. 58.  ................................................  
 .......................................................................

§ 3º  .......................................................  
 .......................................................................

IV –  .......................................................  
a) deferido o pedido, a divulgação das 

respostas dar-se-á no mesmo veículo, espaço, 
local, horário, página eletrônica, tamanho, ca-
racteres e outros elementos de realce usados 
na ofensa, mediante procedimento iniciado em 
até 24 (vinte e quatro) horas após a entrega da 
mídia tísica com a resposta do ofendido;

 ..............................................................
d) não sendo possível, em tempo hábil 

para que o direito de resposta produza os efei-
tos desejados, a identificação do responsável 
direto pela geração ou edição do conteúdo da 
mensagem considerada ofensiva, a Justiça 
Eleitoral poderá notificar a empresa responsá-
vel pela hospedagem da página que contenha 
a referida mensagem para que providencie a 
retirada daquela página do ar, sem prejuízo 
da aplicação ao infrator das penas previstas 
nesta lei.

 .................................................. ...’ (NR)
 ........................................................... ..”

EMENDA Nº 42 
(Corresponde à EMENDA Nº 7 CCT-CCJ)

Acrescente-se ao art. 3º do Projeto a seguinte 
alteração ao § 2º do art. 66 da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

‘Art. 66. ...... ...........................................  
 .......................................................................
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§ 2º Uma vez concluídos os programas 
a que se refere o § 1º e até o dia 5 de março 
do ano das eleições, serão eles apresentados, 
para análise. aos representantes credenciados 
dos partidos políticos c coligações, até 20 (vin-
te) dias antes das eleições, nas dependências 
do Tribunal Superior Eleitoral, na forma de 
programas-fonte c de programas executáveis, 
inclusive os sistemas aplicativo e de segurança 
e as bibliotecas especiais, sendo que as cha-
ves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas 
de acesso manter-se-ão no sigilo da Justiça 
Eleitoral. Após a apresentação e conferência, 
serão lacradas cópias dos programas-fonte e 
dos programas compilados.

 .....................................................” (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 43 
(Corresponde à EMENDA Nº 74-PLEN)

Dê-se ao § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, acrescido pelo art. 3º do Projeto, 
a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

“Art. 73. ..................................................
................ .......................................................

§ 11. No ano de eleição, os programas 
sociais de que trata o § 10 poderão ser reajus-
tados, desde que haja previsão orçamentária, 
sendo vedada a instituição de novos critérios 
de ampliação e a execução por entidade no-
minalmente vinculada a candidato ou por essa 
mantida.

 .....................................................” (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 44 
(Corresponde à EMENDA Nº 87-PLEN)

Dê-se ao caput do art. 77 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, na forma do art. 3º do Projeto, 
a seguinte redação:

Art. 3º.....................................................
................. ......................................................

“Art. 77. É proibido a qualquer candidato 
comparecer, nos 4 (quatro) meses que prece-
dem o pleito, a inaugurações de obras públicas, 
lançamento de pedra fundamental de obra pú-
blica ou ato de assinatura de ordem de serviço 
para a realização de obra pública.

 .....................................................” (NR)
 ....................... ......................................”

EMENDA nº 45 
(Corresponde à EMENDA Nº 56-CCT – CCJ)

Acrescente-se ao art. 97 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, na forma do art. 3º do Projeto, o 
seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único 
da Lei como § 1º: 

“Art. 3º ...................................................
........... ............................................................

“Art. 97. ..................................................
.......... .............................................................

§ 2º Compete ao Conselho Nacional de 
Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério 
Público fiscalizar o cumprimento desta lei pe-
los magistrados, procuradores e promotores 
eleitorais, determinando, de oficio ou mediante 
provocação, a abertura de procedimento dis-
ciplinar para apuração de irregularidades que 
verificarem especialmente o descumprimento 
dos prazos estabelecidos para a tramitação 
dos processos na Justiça Eleitoral.”

 ..................................................... “(NR)
 ......................................... ....................”

EMENDA Nº 46 
(Corresponde à EMENDA Nº 38 – CCT-CCJ na for-
ma do Texto proposto pelos Relatores em Plenário)

Altere-se o art. 4º do Projeto para acrescentar o 
seguinte art. 3º-A à Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997:

“Art. 4º ...................................................
................................... 

“Art. 3º-A. Julgar-se-ão prejudicadas as de-
mais votações, devendo o Tribunal marcar nova 
eleição, nos termos do que estabelece este ar-
tigo, quando, por qualquer motivo, for cancelado 
o registro ou cassado o diploma, pela Justiça 
Eleitoral, de candidato a Presidente e Vice-Pre-
sidente, Governador e Vice-Governador, Prefeito 
e Vice-Prefeito, que tenha sido eleito com maio-
ria absoluta dos votos, não computados os em 
branco e os nulos, no primeiro turno.

§ 1º Na hipótese de realização de eleição 
em segundo turno, se o cancelamento do regis-
tro ou cassação do diploma atingir candidato 
eleito por maioria dos votos válidos julgar-se-á 
da mesma forma prejudicada a votação do 
segundo colocado, devendo o Tribunal marcar 
nova eleição, nos termos deste artigo.

§ 2º Se o cancelamento do registro ou cas-
sação do diploma atingir candidato a Prefeito e 
Vice-Prefeito, eleito por maioria de votos, não 
computados os em branco e os nulos, em turno 
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único, julgar-se-ão da mesma forma prejudicadas 
as demais votações, devendo o Tribunal marcar 
nova eleição, nos termos deste artigo.

§ 3º Nas hipóteses previstas neste arti-
go, a nova eleição será marcada pelo Tribunal 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias, conta-
do da data da decisão transitada em julgado, 
aplicando-se a essa eleição as normas desta 
lei, nos termos da regulamentação do Tribunal 
Superior Eleitoral. ”

 ............................................ .................”

EMENDA Nº 47 
(Corresponde à EMENDA Nº 29 – CCT-CCJ)

Altere-se a redação dada pelo art. 4º do Proje-
to ao art. 22-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, para incluir o seguinte § 3º:

“Art. 4º ..................................................  
 .......................................................................

“Art. 22-A................................................
....................... ................................................

§ 3º O Tribunal Superior Eleitoral c a Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil, de forma 
conjunta e até o dia 5 de março do ano da elei-
ção, expedirão as normas necessárias para re-
gulamentar a inscrição de candidatos e comitês 
financeiros dos partidos políticos no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. ”

EMENDA Nº 48 
(Corresponde à EMENDA Nº 61 – CCT-CCJ)

Dê-se ao inciso IV do art. 36-A da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, acrescentado pelo art. 4º 
do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 4º....................................................
........................ ...............................................

“Art. 36-A. ..............................................
....................... ................................................

IV – a divulgação de atos de parlamenta-
res e debates legislativos, bem como do traba-
lho dos filiados ao partido que exerçam cargo 
no primeiro escalão da administração pública 
direta ou indireta, desde que não se mencione 
a possível candidatura, ou se faça pedido de 
votos ou de apoio eleitoral. ”

EMENDA Nº 49 
(Corresponde à EMENDA Nº 59 – CCT-CCJ)

Dê-se ao caput do art. 40-B da Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997, acrescentado pelo art. 4º 
do Projeto, a seguinte redação, suprimindo-se o seu 
parágrafo único:

“Art. 4º ...................................................
................ .......................................................

Art. 40-B. A representação relativa à pro-
paganda irregular deve ser instruída com as 
provas da autoria ou do prévio conhecimento 
do beneficiário e tramitarão no rito estabele-
cido no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 
18 de maio de 1990. ”

..............................................................
.................”

EMENDA Nº 50 
(Corresponde à EMENDA Nº 19 – CCT-CCJ)

Exclua-se dos incisos I e II do art. 57-B da Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, nos termos do 
art. 4º do Projeto, a expressão “hospedado, direta ou 
indiretamente, em provedor de serviço de Internet es-
tabelecido no País”.

EMENDA Nº 51 
(Corresponde à EMENDA Nº 1 – CCT-CCJ)

Altere-se a redação do art. 57-C da Lei nº 9.504. 
de 30 de setembro de 1997, acrescentado pelo art. 
4º do Projeto:

“Art. 4º ...................................................
................ .......................................................

‘Art. 57-C. É permitida, nas eleições pre-
sidenciais, até a antevéspera do pleito, a divul-
gação de propaganda eleitoral paga em sítios 
de provedores de Internet que sejam destina-
dos à veiculação de noticias e informações ao 
público em geral, inclusive por meio de servi-
ços de busca, limitadas a 24 (vinte e quatro) 
exposições, por até 24 (vinte e quatro) horas, 
por sítio para cada candidato.

§ 1º O espaço total de propaganda elei-
toral não deve invadir o espaço de conteúdo e 
não pode exceder, em cada tela, a cada mo-
mento, a 1/8 (um oitavo) do espaço total.

§ 2º O espaço dedicado à propaganda 
eleitoral em qualquer sítio ou página da Inter-
net não pode ser reservado exclusivamente a 
um único partido ou candidato.

§ 3º A hospedagem e vinculação de pro-
paganda eleitoral paga só pode ser contratada 
junto a empresa instituída sob as leis brasi-
leiras, devidamente registrada junto à Recei-
ta Federal do Brasil e ao Tribunal Regional 
Eleitoral da circunscrição em que se localiza 
sua sede.

§ 4º A propaganda eleitoral será exibida 
somente em páginas em que todo o conteúdo 
seja de responsabilidade editorial do próprio 
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provedor com o qual se contrata, excetuada a 
propaganda comercial eventualmente presente 
ou em sítio de busca de informações.

§ 5º É vedada qualquer tipo de propa-
ganda, ainda que veiculada gratuitamente, 
em sítios:

I – de pessoas jurídicas, com ou sem fins 
lucrativos, cuja principal atividade não seja a 
oferta de serviços previstos no caput;

II – oficiais ou hospedados por órgãos 
ou entidades da administração pública direta 
e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

§ 6º A violação do disposto neste artigo 
sujeita o responsável pela divulgação da pro-
paganda e, quando comprovado seu prévio 
conhecimento, o beneficiário a multa no valor 
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 
(trinta mil reais).

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 52 
(Corresponde à Subemenda à EMENDA Nº 71 – 

PLEN)

Dê-se ao art. 57-D da Lei nº 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997. na forma do art. 4º do Projeto, a se-
guinte redação:

“Art. 4º.................................. .................  
 .......................................................................

‘Art. 57-D. É livre a manifestação do pen-
samento, vedado o anonimato durante a cam-
panha eleitoral, por meio da rede mundial de 
computadores – Internet, assegurado o direito 
de resposta, nos termos dos arts. 58. § 3º, in-
ciso IV, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. e 58-A, e por 
outros meios de comunicação interpessoal 
mediante mensagem eletrônica.

Parágrafo único. As representações pela 
utilização indevida da Internet serão aprecia-
das na forma da lei.’

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 53 
(Corresponde à EMENDA Nº 12 – CCT-CCJ)

Dê-se ao caput do art. 57-F da Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997, acrescido pelo art. 4º do Pro-
jeto, a seguinte redação:

“Art. 4º................................... ................  
 .......................................................................

`Art. 57-F. ...............................  ..............  
 .......................................................................

Parágrafo único. Aplicam-se ao provedor 
de conteúdo e de serviços multimidia que hos-

peda a divulgação da propaganda eleitoral de 
candidato, partido ou coligação as penalidades 
previstas nesta lei, se, no prazo determina-
do pela Justiça Eleitoral, contado a partir da 
notificação de decisão sobre a existência de 
propaganda irregular, não tomar providências 
para a cessação dessa divulgação.’

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 54 
(Corresponde à EMENDA Nº 5 – CCT-CCJ)

Acrescente-se parágrafo único ao art. 57-F da 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, incluído pelo 
art. 4º do Projeto:

“Art. 4º…................................................  
 .......................................................................

‘Art. 57-F.  ..............................................
Parágrafo único. O provedor de conteúdo 

ou de serviços multimidia só será considerado 
responsável pela divulgação da propaganda se 
a publicação do material for comprovadamente 
de seu prévio conhecimento, ou em caso de 
divulgação de propaganda paga.’

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 55 
(Corresponde à EMENDA Nº 4 – CCT-CCJ)

Desloque-se o § 1º do art. 57-E para o art. 57-G, 
mantendo-se a redação dada pelo art. 4º do Projeto e re-
nomeando para § 2º o parágrafo único do art. 57-G:

“Art. 4º ...................................................  
 .......................................................................

‘Art 57-G.  ..............................................  
 .......................................................................

§ 1º É proibida a venda de cadastro de 
endereços eletrônicos.

§ 2º Mensagens eletrônicas enviadas 
após o término do prazo previsto no caput 
sujeitam os responsáveis ao pagamento de 
multa no valor de R$100,00 (cem reais) por 
mensagem.’

 ............................................................ ‘”

EMENDA Nº 56 
(Corresponde à EMENDA Nº 88-PLEN)

Acrescente-se o art. 77-A à Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, nos termos do art. 4º do Projeto, 
com a seguinte redação:

“Art. 4º ...................................................  
 .......................................................................

‘Art. 77-A. Nos 4 (quatro) meses que 
antecedem o pleito, é vedada a propaganda 
institucional ou eleitoral relacionada à inaugu-
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ração ou ao lançamento de pedra fundamental 
de obras públicas.’

EMENDA Nº 57 
(Corresponde à EMENDA Nº 20 – CCT-CCJ)

Exclua-se o art. 97-A que o art. 4º do Projeto acres-
centa à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

EMENDA Nº 58 
(Corresponde à EMENDA Nº 40 – CCT-CCJ)

Altere-se para art. 99-A o texto proposto para o 
art. 99 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
constou entre as modificações introduzidas pelo art. 
3º do Projeto, dando-se a seguinte redação ao caput 
do referido art. 99-A, que deve ser excluído do art. 3º 
(por tratar apenas de “alterações”) e incluído entre os 
dispositivos aditados pelo art. 4º do citado Projeto:

“Art. 4º ...................................................  
 .......................................................................

‘Art. 99-A. O direito à compensação fiscal 
das emissoras de rádio e televisão previsto no 
parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.096, de 
19 de setembro de 1995, e no art. 99 desta 
lei, pela cedência do horário gratuito destina-
do à divulgação das propagandas partidária 
e eleitoral, estende-se à veiculação de propa-
ganda gratuita de plebiscitos e referendos de 
que dispõe o art. 8º da Lei nº 9.709, de 18 de 
novembro de 1998, mantido também, a esse 
efeito, o entendimento de que:

 ..............................................................’
 ............................................................ .”

EMENDA Nº 59 
(Corresponde à EMENDA Nº 2 – CCT-CCJ)

Dê-se ao art. 5º do Projeto a seguinte redação:

“Art. 5º Ficam instituídos, a partir de 2012, 
mecanismos de conferência do voto por par-
te do eleitor e partidos políticos, garantido o 
total sigilo do voto e observadas as seguintes 
regras:

I – a uma eletrônica exibirá para o eleitor, 
primeiramente, as telas referentes às eleições 
proporcionais: em seguida, as referentes às 
eleições majoritárias; finalmente, o voto com-
pleto para a conferência visual pelo eleitor e 
confirmação final do voto;

II – após a confirmação final do voto pelo 
eleitor, a urna eletrônica gravará o voto no ar-
quivo do registro digital de votos segmentado 

por cargo, assinado eletronicamente, resguar-
dado o anonimato do eleitor;

III – encerrada a votação, a urna ele-
trônica apurará os votos automaticamente a 
partir do arquivo de registro digital dos votos, 
gravando arquivo de resultado e imprimindo 
boletim de urna com o resultado da votação 
para todos os cargos e respectivos candida-
tos votados;

IV – após o final da totalização de cada 
cargo, a Justiça Eleitoral tornará disponíveis 
aos candidatos, partidos e coligações partidá-
rias os arquivos do registro digital de votos da 
totalidade das urnas eletrônicas, para fins de 
conferência, auditoria e recontagem, proibida 
a sua publicação individualizada;

V – a Justiça Eleitoral deverá preservar 
as urnas eletrônicas efetivamente utilizadas por 
180 (cento e oitenta) dias, contados da divul-
gação oficial dos resultados das eleições;

VI – a critério da Justiça Eleitoral, é fa-
cultada a habilitação do eleitor por qualquer 
técnica biométrica disponível, garantida a não 
vinculação ao voto.”

EMENDA N° 60 
(Corresponde à Emenda n° 44 – CCT-CCJ)

Inclua-se no art. 6º do Projeto o seguinte:

“Art. 6º A Lei n° 4.737, de 15 de julho 
de 1965, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

‘Art. 6°  ..................................................  
 .......................................................................

Parágrafo único. Aos militares das For-
ças Armadas e aos integrantes dos órgãos de 
segurança pública e das guardas municipais 
em serviço de escala ou em situação extraor-
dinária dentro do Município no qual se localiza 
a zona eleitoral a que pertencem ou em Muni-
cípio limítrofe será facultado, mediante rodízio, 
o direito do voto.’ (NR)

‘Art. 143.  ...............................................  
 .......................................................................

§ 2° Observada a prioridade assegurada 
aos candidatos, têm preferência para votar o 
juiz eleitoral da zona, seus auxiliares de servi-
ço, os idosos, os enfermos, pessoas com defi-
ciência, as mulheres grávidas e os servidores 
públicos e militares de que trata o parágrafo 
único do art. 6°.’ (NR)”
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EMENDA N° 61 
(Corresponde à EMENDA Nº 55 – CCT-CCJ)

Inclua-se no art. 6° do Projeto a alteração ao art. 
94 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, nos se-
guintes termos:

“Art. 6º  ..................................................
`Art. 94.  ................................................  

 .......................................................................
§ 3° O registro de candidatura será deferi-

do aos candidatos que comprovem idoneidade 
moral e reputação ilibada.’ (NR)”

EMENDA N° 62 
(Corresponde à Emenda n° 57 – CCT-CCJ)

Inclua-se no art. 6º do Projeto a alteração ao art. 
275 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, nos se-
guintes termos:

“Art. 6º  ..................................................
‘Art. 275. ........................... ....................  

 .......................................................................
§ 4° Os embargos de declaração inter-

rompem o prazo para a interposição de outros 
recursos, salvo se manifestamente protelató-
rios e assim declarados na decisão que os 
rejeitar.’ (NR)”

EMENDA Nº 63 
(Corresponde à Emenda n° 6 – CCT-CCJ)

Suprima-se a proposta de acréscimo de art. 233-A 
à Lei nº 4.737. de 15 de julho de 1965, objeto do art. 
6° do Projeto.

EMENDA Nº 64 
(Corresponde à Emenda n° 16 – CCT-CCJ)

Inclua-se no art. 6º do Projeto a alteração ao art. 
367 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, nos se-
guintes termos:

“Art. 6º  ..................................................
‘Art. 367. A imposição e a cobrança de 

qualquer multa, salvo no caso das conde-
nações criminais, obedecerão às seguintes 
normas:

 ..............................................................
§ 6º As multas eleitorais aplicadas a pes-

soas naturais e jurídicas, a partidos, a coliga-
ções ou a candidatos poderão ser pagas com 
títulos da dívida pública.’ (NR)”

EMENDA Nº 65 
(Corresponde à Emenda n° 45 – CCT-CCJ)

Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte 
artigo:

“Art. O Tribunal Superior Eleitoral esta-
belecerá o critério monetário de substituição 
da Ufir nos casos em que houver necessi-
dade de adequação, observada a legislação 
pertinente.”

EMENDA Nº 66 
(Corresponde à EMENDA Nº 64 – CCT-CCJ) 

Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte 
artigo:

“Art. Os partidos políticos poderão or-
ganizar prévias com a realização de debates 
públicos entre os pré-candidatos inscritos, de 
acordo com as normas partidárias.

Parágrafo único. Os meios de comuni-
cação, inclusive a rede mundial de compu-
tadores – internet, poderão transmitir esses 
debates.”

EMENDA Nº 67 
(Corresponde à Subemenda à  

EMENDA Nº 75 – PLEN) 

Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte 
artigo:

“Art. Não se aplica a vedação constante 
do parágrafo único do art. 240 da Lei nº 4.737, 
de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), à 
propaganda eleitoral veiculada gratuitamente 
na internet, no sítio eleitoral, blog, sítio inte-
rativo ou social, ou outros meios eletrônicos 
de comunicação do candidato, ou no sítio do 
partido ou coligação, nas formas previstas no 
art. 57-B da Lei n° 9.504, de 30 de setembro 
de 1997.”

Senado Federal, 16 de setembro de 2009. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 5.835, DE 2009 
(Do Sr. Ratinho Junior)

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.

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família; e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O § 2º do art. 15 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 15  .................................................  
 .......................................................................

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º se-
rão acrescidos de 12 (doze) meses para o se-
gurado desempregado, desde que comprovada 
essa situação pelo registro no órgão próprio do 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social 
ou outros meios legais de prova, nos termos 
do art. 322 e seguintes da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973.” (NR) 

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

Justificação

A legislação previdenciária delimita os prazos em 
que o segurado pode deixar de aportar contribuições 
e manter seu direito ao recebimento dos benefícios. 
No caso do segurado obrigatório, o referido prazo é 
de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 24 me-
ses, se esse segurado contar com mais de 120 con-
tribuições.

Para o segurado desempregado, os referidos 
prazos, nos termos do §2º do art. 15 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, podem ser prorrogados por 
12 meses, desde que a condição de desemprego es-
teja registrada junto ao órgão próprio do Ministério do 
Trabalho.

Embora essa regra tenha intenção de proteger os 
desempregados, percebe-se que a maioria dos segu-
rados que estão nessa condição não efetua o registro 
necessário, seja por desconhecimento ou até mesmo 
pelas dificuldades financeiras que lhe são impostas 
pelo desemprego.

Trata-se de um procedimento burocrático que 
dificilmente será efetuado pelos desempregados, cuja 
maior preocupação é destinar seu tempo na busca de 
um novo trabalho.

Registra-se, ainda, que é ilegal que a instituição 
previdenciária se negue a avaliar outros meios de prova 
que o segurado apresente para comprovar sua condi-
ção de desempregado. A seguir, transcreve-se o art. 
322, do Código de Processo Civil Brasileiro, que trata 
dos meios de prova admitidos em direito:

“Art. 322. Todos os meios legais, bem 
como os moralmente legítimos, ainda que não 
especificados neste Código, são hábeis para 
provar a verdade dos fatos, em que se funda 
a ação ou a defesa”.

Portanto, em respeito às regras de direito civil, 
não pode a Previdência Social se recusar a receber 
outras provas de desemprego, que não o registro no 
órgão próprio do Ministério do Trabalho. Com efeito, 
a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudên-
cia dos Juizados Especiais Federais já se posicionou 
nesse sentido, publicando em 22 de junho de 2005, a 
Súmula nº 27, com o seguinte teor:

“A ausência de registro em órgão do 
Ministério do Trabalho não impede a compro-
vação do desemprego por outros meios admi-
tidos em Direito.”

Entre as provas admitidas, constatou-se que a 
Justiça Federal vem aceitando, por exemplo, a própria 
ausência de anotações na Carteira do Trabalho e Pre-
vidência Social – CTPS, para que se comprove que o 
trabalhador está desempregado e, então, possa manter 
seu direito à prorrogação do período de graça, antes 
de configurada a perda da qualidade de segurado.

Em respeito às regras de direito civil e para as-
segurar proteção ao trabalhador desempregado, soli-
citamos apoio dos Ilustres Pares para aprovação desta 
proposição.

Sala das Sessões, 20 de agosto de 2009. – 
Deputado  Ratinho Junior 

PROJETO DE LEI Nº 5.836, DE 2009 
(Do Sr. Ricardo Barros)

Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, que “dispõe sobre sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enri-
quecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências”.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica alterada a Lei nº 8.429, de 2 de junho 

de 1992, para permitir, em casos específicos, a utiliza-
ção de termo de ajustamento de conduta.

Art. 2º A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, passa a vigorar com as seguintes alte-
rações:

“Art. 8º O sucessor daquele que causar 
lesão ao patrimônio público ou se enriquecer 
ilicitamente está sujeito às cominações desta 
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lei até o limite do valor da herança, observada 
a extensão do dano e o proveito patrimonial 
obtido pelo agente (NR).”

“Art. 10. Constitui ato de improbidade ad-
ministrativa que causa lesão ao erário qualquer 
ação ou omissão, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapi-
dação dos bens ou haveres das entidades re-
feridas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

 .....................................................(NR).” 
“Art. 11. Constitui ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário qual-
quer ação ou omissão que viole os deveres 
de honestidade, imparcialidade, legalidade e 
lealdade às instituições, e notadamente:

 ..............................................................
VII – manter residência fora da localidade 

onde estiver exercendo o cargo ou função pú-
blica, contrariando disposição legal (NR)”.

“Art. 12  .................................................
Parágrafo único. Na escolha e fixação 

das penas, que serão estabelecidas conforme 
seja necessário e suficiente para a devida re-
paração e reprovação, o juiz levará em conta 
os antecedentes, o grau da responsabilidade, 
a extensão do dano causado, assim como o 
proveito patrimonial obtido pelo agente e pela 
administração (NR)”

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito 
ordinário e será processada com prioridade de 
tramitação, salvo em relação ao habeas corpus 
e ao mandado de segurança, será proposta 
pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica 
interessada, dentro de trinta dias da efetivação 
da medida cautelar.

§ 1º É vedada a transação, acordo ou 
conciliação nas ações de que trata o caput, 
ressalvada a possibilidade de termo de ajus-
tamento de conduta, na hipótese em que for 
possível a correção da irregularidade, inclusive 
a reparação do dano, quando evidenciada a 
ausência de má-fé. 

§ 1º-A. Antes de propor a ação, o Ministé-
rio Público ouvirá o investigado, concedendo-
lhe prazo razoável para explicações, juntada 
de documentos e oitiva de testemunhas, que 
deverão comparecer à audiência independente 
de intimação, bem como sobre o seu interesse 
em firmar o termo de ajustamento de conduta, 
que será submetido ao Conselho Superior do 
Ministério Público.

 ..............................................................

§ 7º-A Se necessário, em casos de inte-
resse público, poderá o juiz, em decisão fun-
damentada, decretar segredo de justiça, que 
perdurará, salvo se não mais subsistirem os 
motivos que o justificaram, até o recebimento 
da petição inicial, quando será reavaliada a 
necessidade da sua manutenção.

§ 7º-B Se tiver interesse na transação, o 
requerido apresentará a sua proposta em ex-
posição circunstanciada ao juiz que, ouvido o 
Ministério Público e sendo viável a proposta, 
designará audiência de conciliação prévia, a 
ser realizada no prazo máximo de quarenta e 
cinco dias. Não obtida a transação, na própria 
audiência, o juiz proferirá a decisão menciona-
da nos §§ 8º e 9º deste dispositivo.

§ 7-C São inadmissíveis nos processos a 
que se refere esta lei as provas ilícitas, assim 
entendidas as obtidas com violação a normas 
constitucionais ou legais.

 ..............................................................
§ 13. O Ministério Público poderá, antes 

da propositura da ação, expedir a recomenda-
ção de que trata o artigo 27, § único, da Lei 
8625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público), apontando as medidas cabíveis para 
preservar o interesse da administração, a qual, 
se aceita pelo agente público, será efetivada 
mediante termo de ajuste (NR).”

“Art. 21.  ................................................
Parágrafo único. As condutas previstas 

nesta lei são puníveis apenas a título de dolo 
(NR).”

“Art. 24A. Aplica-se o disposto no art. 17, 
§ 1º, aos casos não transitados em julgado até 
a publicação desta lei.”

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

Justificação

O objetivo das alterações propostas à Lei 8429/92, 
comumente tratada por Lei de Improbidade Administra-
tiva ou LIA, é adaptá-la à Constituição, adequando-a 
principalmente aos princípios do devido processo legal, 
da proporcionalidade e da razoabilidade. Busca-se as-
segurar que a proteção do patrimônio público por ela 
objetivada se concretize com eficiência, mas também 
com justiça, respeitado o direito de defesa e a digni-
dade do cidadão, evitando punições injustas, exage-
radas e desiguais, fundadas em interesses políticos e 
partidários, na repercussão social dos fatos na mídia, 
ou na opinião pessoal do julgador.
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Tais propostas têm fundamento na Constituição, 
principalmente nas garantias do artigo 5º, e seguem 
a orientação já existente na doutrina e na jurispru-
dência.

A LIA se distingue das demais normas do nosso 
ordenamento jurídico, tanto pelas elevadas punições 
que estabelece, como por apresentar tipos abertos, 
isto é aponta genericamente as condutas passíveis 
de punição – ex: “art.11. Constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da admi-
nistração pública qualquer ação ou omissão que viole 
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade 
e lealdade às instituições”– porém deixa a critério do 
intérprete, via de regra o Ministério Público, autor da 
ação, e o Juiz, aplicador da lei, que geralmente segue 
o parecer do Ministério Público, dizer se determinada 
conduta está ou não enquadrada na previsão legal. No 
caso do artigo 11 acima citado, o Ministério Público e o 
Juiz é que dirão se a conduta realmente violou os de-
veres de honestidade, imparcialidade, legalidade, etc. 
Como essas condutas geralmente envolvem interesses 
políticos e partidários, recebem ampla repercussão na 
mídia, o que influencia tanto a deliberação do Ministé-
rio Público em propor a ação, como o convencimento 
judicial ao decidir o processo. Decorre daí ações judi-
ciais precipitadas e midiáticas, seguidas de atropelos 
processuais, tais como julgamento antecipado da lide 
sem que o acusado possa produzir provas, e penas 
desproporcionais e desiguais.

As alterações propostas envolvem os seguintes 
aspectos: 

Estabelece que a lei só é aplicável às condutas 
dolosas (artigos 10, “caput”, e 21).

Possibilita a correção administrativa da irregulari-
dade, mediante termo de ajustamento de conduta – já 
previsto em outros diplomas, como a Lei 7347/85, que 
dispõe sobre a Ação Civil Pública, e a Lei 8078/90, que 
dispõe sobre o Código de Defesa do Consumidor – e a 
recomendação – prevista na Lei 8625/93, a Lei Orgâ-
nica Nacional do Ministério Público. Essas alterações 
estão no artigo 17 e seus parágrafos. Impõe a obriga-
toriedade de oitiva do investigado antes da propositura 
da ação, possibilitando que ele indique ao Ministério 
Público no inquérito civil as provas do seu interesse; a 
possibilidade do segredo de justiça em certos casos, 
para evitar que a repercussão social dos fatos influa 
negativamente na ação; a possibilidade do investigado 
manifestar espontaneamente o seu interesse na tran-
sação; e a proibição de provas ilícitas, evitando o uso 
de denúncias anônimas, tão em voga nesse tipo de 
ação. Essas alterações estão sugeridas também nos 
parágrafos do artigo 17.

Dá ao parágrafo único do artigo 12 nova redação, 
para esclarecer o critério relativo à aplicação das pe-
nas. Afirma-se que na “escolha e fixação das penas, 
que serão estabelecidas conforme seja necessário 
e suficiente para a devida reparação e reprovação, 
o juiz levará em conta os antecedentes, o grau da 
responsabilidade, a extensão do dano causado, as-
sim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”. 
Essa alteração visa assegurar que as penas sejam 
realmente proporcionais, evitando que fiquem a crité-
rio exclusivo do Juiz e da sua opinião ou sentimento 
pessoal sobre o tema.

Acrescenta ao artigo 11, o inciso VII, considerando 
improbidade administrativa a residência fora do local do 
trabalho nos casos expressos em lei. Isso acontece, via 
de regra, em relação a membros do Ministério Público e 
do Judiciário. Tais servidores, que são encarregados de 
zelar pelo cumprimento da lei, em muitos casos, por inte-
resses pessoais e familiares, residem em outras localida-
des, contrariando a legislação e ocasionando evidentes 
prejuízos aos interesses dos jurisdicionados.

Por fim, altera-se o artigo 8º, estabelecendo que a 
reparação do dano deve levar em conta a sua extensão 
e o proveito obtido pelo agente, visando igualmente as-
segurar a proporcionalidade e julgamentos isentos.

Com essas considerações, esperamos apoio dos 
nobres parlamentares para aprovação do presente 
projeto de lei.

Sala das Sessões, 20 de agosto de 2009. – 
Deputado  Ricardo Barros.

PROJETO DE LEI Nº 5.837, DE 2009 
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Torna obrigatória a inclusão dos sucos 
de laranja e uva no cardápio da merenda 
escolar previstos na Medida Provisória nº 
2.178-36, de 24 de agosto de 2001.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
2964/1992. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a inclusão dos sucos de laranja e 

uva no cardápio da merenda escolar previstos na Medida 
Provisória nº 2178-36, de 24 de agosto de 2001.

Parágrafo Único. A presença dos itens referidos 
no caput no cardápio da merenda escolar se dará no 
mínimo três vezes na semana.

Art. 2º Caberá ao Ministério da Educação a fisca-
lização do cumprimento do disposto na presente Lei.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação.
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Justificação

Recentemente, o Ministério da Educação proibiu 
a compra de refrigerantes, refrescos artificiais e outras 
bebidas com baixo teor nutricional para a merenda 
escolar com o uso do FNDE (Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação). Fez isso, para reforçar 
as garantias de cumprimento da legislação que prevê 
a obrigatoriedade da merenda escolar suprir desde 
20% das necessidades nutricionais diárias de alunos 
que recebem uma refeição em período parcial até 70% 
dessas necessidades, quando os estudantes estiverem 
matriculados em período integral.

A presente proposição caminha nesse mesmo 
sentido de qualificar o valor nutricional da merenda 
escolar, por meio da inclusão obrigatória a sucos de 
laranja e uva no cardápio. 

Nutricionalmente, a laranja é uma excelente fonte de 
potássio, essencial para a boa formação do sangue e dos 
músculos, rica em betacaroteno, que previne o câncer e o 
infarto. A membrana branca que recobre a laranja contém 
muitas fibras e ajuda a combater o colesterol. Isso sem 
falar da substância que mais lhe dá fama: a vitamina C. 
A vitamina C é um dos nutrientes que nosso sistema de 
defesas imunológicas precisa para funcionar com 100% 
de suas possibilidades, e para proteger-nos de qualquer 
infecção. Esta substância, a vitamina C, é imprescindível 
consumi-la todos os dias já que suas reservas em nosso 
corpo são escassas. A recomendação médica se situa 
próxima dos 100 miligramas diários. E estas quantidades 
não são alcançadas se não nos alimentarmos, diariamen-
te, com produtos frescos e de pouco beneficiamento. E a 
melhor fonte desta vitamina é a laranja. 

Já o suco de uva, definido como líquido límpido, 
de cor púrpura extraído da uva através de processo 
tecnológico adequado, é considerado um alimento mui-
to nutritivo, pois em cada 100ML, encontramos 170,00 
mg de potássio, 14,60 mg de fósforo, 14,96 g de car-
boidratos e grande quantidade de vitamina A, cálcio e 
magnésio, além de outros componentes, perfazendo 
um valor de 61 calorias. A sua ingestão previne doen-
ças cardíacas, devido à presença, na uva, de substân-
cias chamadas de flavonóides, grupo de compostos 
químicos que atua como antioxidante, principalmente 
na prevenção da formação de placas de gordura nas 
paredes das artérias. O suco de uva integra a relação 
dos alimentos funcionais que são aqueles capazes de 
promover saúde e reduzir o risco de doenças.

A utilização dos sucos de laranja e uva na meren-
da escolar também valoriza essas duas culturas tradi-
cionais de nosso país, responsáveis por uma produção 
imensa que abastece o mercado nacional e interna-
cional e gera riqueza e divisas para o país.

Sala das Sessões, 17 de julho de 2009. – Pom-
peo de Mattos, Deputado  Federal, PDT–RS

PROJETO DE LEI Nº 5.839, DE 2009 
(Do Sr. Dimas Ramalho)

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 re-
quisitos mínimos para aposentadoria por 
idade ou tempo de contribuição.

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família; e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o parágrafo único ao art. 

116 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com a 
seguinte redação:

“Art. 116  ...............................................  
 .......................................................................

Parágrafo Único. Os segurados serão 
informados quando implementarem os requi-
sitos mínimos para aposentadoria por idade 
ou tempo de contribuição, por correspondên-
cia autenticada, onde conste a quantidade de 
contribuições registradas no Cadastro Nacio-
nal de Informações Sociais – CNIS e a renda 
mensal estimada do benefício.”

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

Justificação

A legislação previdenciária estabelece em seu 
art. 116 que seja fornecido ao beneficiário demonstra-
tivo dos recolhimentos efetuados. No entanto, a norma 
não estabelece que os segurados sejam informados 
quando atingirem o direito à aposentadoria por idade 
ou por tempo de contribuição.

Em razão da complexidade da legislação pre-
videnciária, bem como da realidade educacional em 
nosso país, constata-se que muitos segurados não 
sabem quando terão direito à aposentadoria e nem 
sabem estimar a renda mensal que receberão. Nes-
se sentido, para propiciar que os segurados possam 
efetivamente exercer o seu direito à aposentadoria, é 
imprescindível garantir que esses trabalhadores se-
jam informados quando implementarem os requisitos 
mínimos para aposentadoria.

Ademais, propõe-se que esses segurados se-
jam informados do valor estimado do benefício a que 
terão direito, de forma que possam programar se é o 
momento certo de se aposentar, ao avaliar se a renda 
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estimada lhe propiciará os recursos necessários para 
sua subsistência.

Atualmente, muitos segurados ingressam com o 
pedido de aposentadoria e somente após o benefício 
ser concedido é que constatam que a melhor opção 
seria manter-se por mais alguns anos no mercado de 
trabalho para ter acesso a um benefício de valor maior. 
No entanto, considerando que é vedada a reversão da 
aposentadoria, ou seja, o cancelamento, esses segura-
dos perdem a opção de assegurar uma renda superior 
em seu período de inatividade.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS já 
reconheceu a importância dessa medida, ao editar, 
recentemente, a Resolução nº 66, de 23 de junho de 
2009, que institui o envio de comunicado sobre a pos-
sibilidade de requerimento de aposentadoria por idade, 
com a informação da renda mensal estimada.

Cabe comentar, contudo, que a medida é tardia, 
pois já deveria ter sido implementada há algum tempo 
para assegurar o efetivo exercício do direito à aposen-
tadoria dos segurados mais carentes e que não tem 
acesso à informação. Além disso, a medida está res-
trita à aposentadoria por idade. 

Por essas razões, propomos que a garantia de 
ser informado sobre o implemento dos requisitos para 
aposentadoria esteja estabelecida em lei, o que a tor-
na mais certa, e também que esse direito se estenda 
à aposentadoria por tempo de contribuição.

Por fim, registre-se que a norma é coerente com 
a política previdenciária de reconhecimento automático 
de direitos, cujo marco legal é a Lei Complementar nº 
128, de 19 de dezembro de 2008, que estabeleceu a 
validação dos dados constantes do Cadastro Nacional 
de Informações Sociais – CNIS, tornando desneces-
sário que o segurado leve todos os documentos que 
comprovem seu histórico laboral para ter direito ao 
benefício da aposentadoria.

Considerando o alcance social da medida pro-
posta, solicitamos apoio dos Ilustres Pares para apro-
vação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 20 de agosto de 2009. – 
Deputado  Dimas Ramalho.

PROJETO DE LEI Nº 5.841, DE 2009 
(Do Sr. Bruno Araújo)

Institui o dia 18 de setembro como dia 
nacional de conscientização e incentivo ao 
diagnóstico precoce do retinoblastoma.

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o “dia nacional de conscien-

tização e incentivo ao diagnóstico precoce do retino-
blastoma”, a ser celebrado, anualmente, em 18 de 
setembro.

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

Justificação

O retinoblastoma, cuja incidência no Brasil é 
estimada em seis casos por milhão de habitantes, é 
o tumor ocular mais freqüente na infância. Acomete 
igualmente meninos e meninas, principalmente na 
primeira infância. Sua frequência é maior antes dos 
três anos de idade, sendo que a idade média de diag-
nóstico são 18 meses

Apesar de sua gravidade, o tumor pode ser facil-
mente detectado. Quando presente já no nascimento, 
pode ser diagnosticado até mesmo por meio do “teste 
do olhinho”, realizado já no recém-nascido. O diagnós-
tico precoce é fundamental; quanto mais cedo for ins-
talado o tratamento, maiores as chances de sucesso, 
aumentando tanto a possibilidade de sobrevivência do 
paciente quanto de conservação do globo ocular. Se 
isso não ocorrer, a evolução poderá ser gravíssima, 
levando a cegueira ou óbito.

A alta frequência e a gravidade do retinoblastoma 
demonstram a importância do tema em questão. Por 
esse motivo, propomos a instituição de um dia nacio-
nal específico para a conscientização e o incentivo ao 
diagnóstico precoce da doença, visando a melhorar o 
prognóstico das crianças acometidas.

Sugerimos, ainda, que o dia seja comemorado 
em 18 de setembro.

Pelo acima, considerando a relevância da medida 
proposta, contamos com o apoio de nossos Pares na 
aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2009. – 
Deputado  Bruno Araújo.

PROJETO DE LEI Nº 5.842, DE 2009 
(Do Sr. Eleuses Paiva)

Dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tra-
tamento da Hipertermia Maligna – HM e dá 
outras providências. 

Despacho: Às Comissões de Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD); e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Pre-

venção, Diagnóstico e Tratamento da Hipertermia Maligna 
– HM, que será desenvolvida nos termos da lei .

Art. 2º O Programa Nacional de Prevenção, Diag-
nóstico e Tratamento da Hipertermia Maligna tem como 
diretrizes:

I – desenvolver ações fundamentais na prevenção 
, diagnóstico e tratamento, bem como orientar ade-
quadamente os pacientes suscetíveis de hipertermia 
maligna e seus familiares, de acordo com as políticas 
definidas pelo Ministério da Saúde;

II – garantir que todos os hospitais públicos e 
privados, as empresas de medicina de grupo, coope-
rativas de trabalho médico, ou outras que atuem sob 
a forma de prestação direta ou intermediação dos ser-
viços médico-hospitalares, possuam medicamentos 
apropriados para o combate à doença;

III – erradicar o número de óbitos decorrentes da 
hipertermia maligna;

IV – produzir material de divulgação para os pro-
fissionais do setor da saúde, contendo todas as infor-
mações sobre a hipertermia maligna e as formas de 
evitar os seus efeitos mortais nos pacientes;

V – realizar palestras informativas sobre a hiper-
termia maligna para médicos, paramédicos e outros 
profissionais de saúde;

VI – apoiar o desenvolvimento científico e tecno-
lógico voltado para a prevenção, diagnóstico e trata-
mento da hipertermia maligna e dos problemas a ela 
relacionados.

VII – implantar um sistema de coleta de dados 
sobre os portadores da síndrome, visando:

a) – manter um cadastro nacional com informa-
ções sobre a incidência da doença na população bra-
sileira e o número de óbitos dela decorrentes;

b) – obter informações precisas sobre a popula-
ção atingida pela moléstia;

c) – contribuir para o aprimoramento das pesqui-
sas científicas sobre a hipertermia maligna;

d) –assegurar que as autoridades sanitárias com-
petentes sejam notificadas toda vez que houver vítimas 
fatais da hipertermia maligna.

Artigo 3º As Unidades aludidas no inciso II do 
artigo 2º desta lei, ficam obrigadas a fornecer os me-
dicamentos necessários ao tratamento dos pacientes 
portadores da hipertermia maligna.

Artigo 4º A inobservância dos preceitos desta lei 
sujeitará os infratores às sanções penais e civis cabí-
veis à espécie.

Artigo 5º O Poder Executivo regulamentará o 
disposto nesta lei.

Artigo 6º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Justificação

A Hipertermia Maligna é uma síndrome ligada a 
uma herança genética, sem sinais clínicos aparentes, 
desencadeada por anestésicos gerais halogenados e 
por relaxantes musculares despolarizantes que, não 
sendo diagnosticada e tratada em tempo hábil, leva o 
paciente a óbito em 70% dos casos.

A incidência da hipertermia maligna não é defi-
nida, porém estima-se que possa variar de 1:14.000 a 
1:200.000 pacientes submetidos à anestesia geral. Sen-
do que pacientes pediátricos são mais acometidos pela 
síndrome do que adultos de meia idade e idosos. 

Tendo em vista o desconhecimento da HM, acres-
cido da ausência de estatísticas brasileiras sobre ela, 
tem levado à assunção apriorística e não fundamen-
tada de seu caráter “raro”. Com isso, não há interesse 
por parte dos prestadores de serviços médico-hospi-
talares na aquisição do medicamento específico para 
a prevenção e tratamento da HM. 

A Constituição Federal no seu art. 196 dispõe:

“Artigo 196 – A saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políti-
cas sociais e econômicas que visem à redu-
ção do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação.”

Nesse sentido, a Constituição consagra a saúde 
como um direito de todos e dever do Estado. Sendo 
de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou por 
meio de terceiros e, também, por pessoa ou juridica 
de direito privado(CF, art. 197). 

Como destaca José Afonso da Silva, 

“A saúde é concebida como direito de 
todos e dever do Estado, que a deve garantir 
mediante políticas sociais e econômicas que 
visem a redução do risco de doença e de ou-
tros agravos. O direito à saúde rege-se pelos 
princípios da universalidade e da igualdade de 
acesso às ações e serviços que a promovem, 
protegem e recuperam. As ações e serviços 
de saúde são de relevância pública, por isso 
ficam inteiramente sujeitos à regulamentação, 
fiscalização e controle do Poder Público, nos 
termos da lei, a quem cabe executá-los dire-
tamente ou por terceiros, pessoas físicas ou 
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jurídicas de direito privado. Se a Constituição 
atribui ao Poder Público o controle de ações 
e serviços de saúde, significa que sobre tais 
ações e serviços tem ele integral poder de do-
minação, que é o sentido do termo controle, 
mormente quando aparece ao lado da palavra 
fiscalização.”

Desta forma, o Estado deve garantir em hospitais 
e congêneres o estoque necessário de medicamentos 
para a proteção dos cidadãos contra enfermidades, en-
tre elas a hipertermia maligna. Ademais, uma preven-
ção eficaz pode reduzir os custos de um complicado 
atendimento emergencial, e até erradicar o número de 
mortes decorrente da síndrome.

Cumpre registrar que a elaboração deste PL foi 
inspirado na Lei do Estado de São Paulo nº 10.781, 
de 9 de março de 2001 

Por esses motivos, contamos com o apoio dos 
nobres Pares.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. – 
Deputado  Eleuses Paiva, DEM/SP.

PROJETO DE LEI Nº 5.843, DE 2009 
(Do Sr. Eleuses Paiva)

Altera a Lei nº 8.213 de 24 de julho de 
1991, para estabelecer adicional de tempo 
de serviço para o trabalhador com defici-
ência que requer aposentadoria, vinculada 
ao RGPS – Regime Geral de Previdência 
Social. 

Despacho: Às Comissões de Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD); e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 57 e 58 da Lei 8.213 de 24 de 

julho de 1991, passam a vigorar acrescidos dos se-
guintes parágrafos:

“Art. 57 ..................................................  
 .......................................................................

§ 8º-A Ao segurado com deficiência de 
duração indefinida, será devido um adicional de 
10% (dez por cento), 20%(vinte por cento) ou 
40% (quarenta por cento) no tempo de serviço, 
conforme o caso, considerando-se a exigência 
de maior esforço ou sobrecarga para o desem-
penho de uma atividade laboral para uma de-
ficiência e seu grau de incapacidade, quando 
comparada a um trabalhador habitual.

§ 8º -B Aplica-se o disposto nos §§ 3º, 5º 
e 6º deste artigo ao segurado com deficiência 
que deverá comprovar também, a deficiência, 
seu grau de incapacidade e o maior esforço 
para o desempenho de sua atividade laboral. 

Art. 58.  ..................................................  
 .......................................................................

§ 4º – A A relação das atividades do se-
gurado com deficiência deverá estar vinculada 
ao CBO – Código Brasileiro de Ocupações, 
CID – Código Internacional das Doenças e 
CIF – Classificação Internacional de Funcio-
nalidades. 

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

Justificação

As pessoas com deficiência necessitam de polí-
ticas públicas que permitam minimizar suas dificulda-
des para que possam viver com cidadania e garantias 
mínimas de real igualdade de oportunidades. Uma vez 
que o histórico laborativo de cada um é fortemente in-
fluenciado pelas características do ambiente de traba-
lho, para o trabalhador com deficiência esta influência 
é marcante e, ao longo da sua jornada de trabalho, 
tem reduzida a sua capacidade laboral, sua qualidade 
e expectativa de vida.

Assim, o trabalhador com deficiência possui limi-
tações variáveis quanto à sua natureza, e sofre influ-
ência de fatores ambientais e pessoais, das funções e 
estrutura do corpo. Por não dispor de plena integridade 
para realizar suas atividades laborais, sobrecarrega-se 
tanto física como emocionalmente, para compensar as 
diferenças e limitações existentes, o que contribui para 
um desgaste precoce. A sobrecarga referida se compa-
rada entre grupos com a mesma deficiência – se é que 
existe uma mesma deficiência, em atividades laborais 
distintas, será mais intensa quanto mais severa a limi-
tação e maior adversidade à condição de trabalho. 

Note-se que o acesso ao trabalho é diferenciado 
para a população sem nenhuma deficiência e que as 
com deficiência, que representam um segmento ex-
pressivo da sociedade – dos 26 milhões de trabalha-
dores formais, 537 mil são pessoas com deficiência . 
E segundo dados da Organização das Nações Unidas 
estima-se que 10% da população estejam acometidas 
por algum tipo de deficiência, no Brasil 14,5%, ou 24 
milhões pessoas – IBGE (2003) / CENSO (2000)*.

Na estruturação de uma sociedade equânime, o 
resgate da valorização das diferenças humanas deveria 
ser inquestionável, e para o trabalhador com deficiên-
cia, que venceu as barreiras da opressão e omissão de 
uma sociedade ainda preconceituosa e discriminativa, 
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sua figura produtiva, hoje uma referência, não tem esta 
adequada valorização.

Cabe aos Órgãos e às Entidades do Poder Pú-
blico assegurar o pleno exercício de seus direitos bá-
sicos, e de outros que, decorrentes da Constituição, 
para que propiciem o seu bem-estar pessoal, social 
e econômico.

Se existe um cuidado a proteção, ainda é tímida as 
ações na valorização do Trabalhador com Deficiência. 
Aceitar que o tempo de contribuição para a aposenta-
doria do trabalhador com deficiência seja igual ao dos 
trabalhadores formais, tidos como normais, sem qual-
quer distinção, é um grande e histórico equívoco.

Com isso, esta proposta visa reconhecer que o 
deficiente físico desempenha suas atividades com um 
esforço maior em relação aos trabalhadores habituais 
sem nenhum tipo de deficiência. 

Por esses motivos, contamos com o apoio dos 
nobres Pares.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. – 
Deputado  Eleuses Paiva, DEM/SP.

PROJETO DE LEI Nº 5.844, DE 2009 
(Do Sr. William Woo)

Determina a obrigatoriedade de de-
marcação das áreas de pesca, lazer ou re-
creação das praias banhadas por mar, la-
goas ou rios.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Turismo e 
Desporto; e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica estabelecido que todas as praias 

banhadas por mar, lagoas ou rios deverão ser demar-
cadas, no prazo de 90 (noventa) dias, numa extensão 
não inferior a 500 (quinhentos) metros, os locais des-
tinados aos desportos de diferentes modalidades, à 
recreação e ao lazer em geral.

Parágrafo único. Nas áreas mencionadas no “ca-
put”, fica proibida a pesca profissional ou amadora com 
redes, excluindo-se desta proibição a pesca praticada 
com linha de mão, caniços ou tarrafa.

Art. 2º A demarcação poderá ser feita através 
de balizas, placas e dizeres visíveis e permanentes, 
cabendo ao poder público competente, em colabora-
ção com os órgãos da federação, estabelecer normas 
para a utilização dos locais delimitados, dar-lhes am-
pla publicidade, fiscalizar a sua observância, fixar e 
aplicar sanções. 

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

Justificação

A demarcação e fiscalização das áreas de pesca, 
desporto, lazer e recreação é matéria de suma impor-
tância, considerando os inúmeros óbitos de surfistas 
ao longo dos últimos anos. Este projeto objetiva a re-
gulamentação das práticas de surf e pesca através de 
sinalizações na orla marítima, lacustre ou fluvial.

O surf hoje é o esporte náutico mais praticado 
no mundo. No Brasil são milhões de praticantes, per-
dendo apenas para o futebol. Esses dados colocam 
a comunidade do surf em destaque no cenário des-
portivo nacional, entretanto, o desenvolvimento deste 
esporte poderia ser muito maior, caso houvesse mais 
segurança para a sua prática.

Com a mudança do perfil da preferência esportiva 
dos jovens e adolescentes pelos esportes de “adrena-
lina” notamos uma grande evolução nos últimos anos 
dos esportes ditos radicais. Paralelo a esse crescimento 
do interesse pelo desafio, uma estatística surge e nos 
coloca diante de um impasse. Morrem muitos surfistas 
em virtude das redes de pescadores, do que com os 
tubarões, corais ou ondas gigantes.

Não se trata de ir contra a pesca, muito pelo con-
trário, mas sim definir áreas de segurança para que coe-
xistam o surf e a pesca. Além disso, muitos surfistas são 
também pescadores, filhos de pescadores e admirado-
res da pesca, que é uma atividade divina e primordial, 
que também é de grande fomento econômico ao litoral. 
A questão é que estas redes a deriva, esticadas da praia 
para o mar, com pequenas bóias dentro da água, quase 
imperceptíveis, são verdadeiras armadilhas lançadas ao 
azar de quem com elas topar.

A Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 estabelece competência concorrente da União, 
dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre pesca 
(art. 24, inciso VI), desporto (art. 24, inciso IX) e prote-
ção e defesa da saúde (art. 24, inciso XII).

Sendo assim, busca-se, a redução de acidentes 
e óbitos que envolvem surfistas, bem como estabele-
cer condições mínimas de segurança para a prática 
do esporte.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. – 
Deputado  William Woo, PSDB/SP.

PROJETO DE LEI Nº 5.845, DE 2009 
(Do Sr. William Woo)

Dispõe sobre a comercialização con-
trolada do “ÁLCOOL 70º” (ação bactericida 
por conter 70% de água e 30% de água deio-
nizada) pelas redes de farmácias do País.
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Despacho: Às Comissões de Defesa 
do Consumidor; Seguridade Social e Família; 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece normas de proteção à 

saúde, nos termos do artigo 196 e 197 da Constituição 
Federal, para regulamentar a comercialização do “ÁL-
COOL 70º”, o único tipo de álcool capaz de combater 
o vírus INFLUENZA (H1N1) causador da Gripe Tipo 
A e outras doenças.

Art. 2º Fica estabelecido por esta lei que as redes 
de farmácias do país podem comercializar álcool etílico 
em concentração superior a 68% p/p, à temperatura 
de 20ºC (vinte graus Celsius), em solução líquida de 
até 1000 ml.

Art. 3º As embalagens do “ÁLCOOL 70º” devem 
ser resistentes ao impacto, com tampa inviolável e la-
crada, aprovadas pelo IMETRO.

§ 1º Os dizeres de rotulagem do produto deverão 
atender as seguintes disposições:

I – nome e/ou marca do produto;
II – categoria do produto com indicação 

da destinação do álcool, graduação alcoólica 
em peso (p/p);

III – indicação quantitativa conforme in-
dicação metrológica (quanto ao peso e volu-
me);

IV – advertências gerais
V – informações toxicológicas, com re-

comendações de segurança
VI – modo de usar
VII – recomendações para primeiros so-

corros, com número de telefone para obten-
ção de maiores informações e atendimento 
ao consumidor;

VIII – lote e data de fabricação
IX – prazo de validade
X – técnico responsável, com número de 

registro no seu Conselho profissional;
XI – razão social do fabricante com ende-

reço e cadastro nacional da pessoa jurídica.

Art. 4º As penalidades pela comercialização ilegal 
do produto serão impostas, nos respectivos âmbitos 
de atribuições, pelos órgãos federais de vigilância sa-
nitária ou de defesa do consumidor.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação e no que couber poderá ser regulamentada 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Justificação

O avanço do vírus INFLUENZA (H1N1) causador 
da Gripe Tipo A resultou num grande aumento da pro-
cura por álcool gel nos supermercados e farmácias de 
todo o país e, como o mercado não estava preparado 
para uma demanda tão grande, o produto praticamente 
sumiu das prateleiras.

Alguns meios de comunicação, na tentativa de 
prestar auxílio à população começaram a “ensinar” 
como transformar o álcool 92º INPM em álcool 70º 
INPM, já que este é o único com propriedade bacteri-
cida capaz de combater o vírus INFLUENZA.

Sabe-se que o álcool é um produto altamente 
inflamável e perigoso para ser manuseado de qual-
quer forma e para ser espalhado pelas casas, tanto 
que existe uma grande luta para a proibição da venda 
deste álcool líquido de 92º, que sequer possui registro 
e autorização junto a ANVISA.

Ademais, este álcool de alta flamabilidade só 
continua a ser vendido nos mercados através de limi-
nar judicial, por se tratar de um produto perigoso para 
os consumidores e suas famílias, causador de sérios 
acidentes, principalmente entre crianças.

Segundo a regulamentação da ANVISA, o álcool 
líquido só pode ser vendido aos consumidores comuns 
em proporções de até 46º e, mesmo assim, encontra-
mos facilmente nos mercados álcool 92º sendo vendido 
ao consumidor comum.

Diferentemente do que a maioria das pessoas 
pensa, o álcool de maior grau alcoólico não necessa-
riamente tem maior eficiência. No caso do vírus IN-
FLUENZA, para que o álcool seja eficaz, a proporção 
de álcool e água e água (deionizada, e não apenas 
potável) devem ser exatas, caso contrário, não surtirá 
nenhum efeito.

É imprescindível a previsão legal para a comer-
cialização do “ÁLCOOL 70º” nas farmácias do país, 
considerando sua importância no combate Gripe A e 
outras doenças.

De par com isto, assegurar a proteção à vida e 
saúde, de modo a evitar a disseminação do vírus IN-
FLUENZA, vem ao encontro da preservação do bem-
estar geral da população.

É certo que esse objetivo insere-se na compe-
tência concorrente dos entes federativos previsto na 
Constituição Federal e que o propósito de se estabele-
cer a comercialização do “ÁLCOOL 70º” é preservar a 
saúde, e, portanto, igualmente é certo o cabimento de 
legislação federal, de forma a garantir tal direito.

Assim, em face do patente interesse público deste 
Projeto, espera-se contar com o apoio e com a recep-
tividade dos Nobres Pares.

Sala de Sessões, 25 de agosto de 2009. – 
Deputado  William Woo, PSDB/SP.
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PROJETO DE LEI Nº 5.846, DE 2009 
(Do Sr. Paulo Rocha)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro para dispor sobre a data de reno-
vação do documento de habilitação

Despacho: Às Comissões de Viação E 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o §2º do art. 147 da Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a data de 
renovação do documento de habilitação.

Art. 2º O §2º do art. 147 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 147  ...............................................  
 .......................................................................

2º O exame de aptidão física e mental 
será preliminar e renovável no período apro-
ximado de cinco anos, ou de três anos para 
condutores com mais de sessenta e cinco anos 
de idade, no local de residência ou domicílio 
do examinado, sendo que a renovação deverá 
sempre coincidir com a data de nascimento do 
condutor, sem exceder ou preceder os perío-
dos definidos em mais de seis meses.

 .................................................. ...(NR)”

Art. 3º Esta lei entra em vigor após decorridos 
noventa dias de sua publicação oficial.

Justificação

O distanciamento de cinco ou três anos entre a 
data inicial de obtenção do documento de habilitação 
e as subseqüentes, de sua renovação, potencializa 
os episódios de esquecimento do cumprimento da 
lei, deixando o condutor à mercê de punição, quando 
é flagrado dirigindo com o documento desatualizado 
em mais de trinta dias.

Classificada como gravíssima, essa infração é 
punida, de acordo com o inciso V do art. 162, com 
multa de R$ 191,54, que corresponde ao lançamen-
to de sete pontos no prontuário do condutor, e ainda 
com as medidas administrativas de recolhimento do 
documento de habilitação e retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado.

A proposta de coincidir a data de renovação do 
documento de habilitação com a do nascimento do con-

dutor, vai automatizar a verificação e memorização do 
procedimento imposto pelo Código de Trânsito.

Sem custo e de fácil aplicação, o projeto de lei 
ora apresentado tem a intenção de resguardar o con-
dutor de constrangimentos e prejuízos perfeitamente 
evitáveis.

Desse modo, contamos com o apoio dos nossos 
Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. – 
Deputado  Paulo Rocha, PT/PA.

PROJETO DE LEI Nº 5.848, DE 2009 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

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.

Despacho: Às Comissões de Defesa 
do Consumidor e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei 8.078, de 11 de se-

tembro de 1990, disciplinando o prazo para registro 
de consumidor inadimplente nos serviços de proteção 
ao crédito.

Art. 2º O art. 43 de Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 43  .................................................  
 .......................................................................

§ 6º O registro de consumidor inadimplen-
te nos serviços de proteção ao crédito somen-
te poderá ocorrer decorridos 30 (trinta) dias a 
contar da data do pagamento inadimplido.”

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

Justificação

O registro do nome do consumidor nos serviços 
de proteção ao crédito – SPC – é um problema que 
afeta não somente o próprio consumidor e o fornece-
dor-credor como também o próprio sistema econômi-
co vigente pela retirada de um agente do mercado de 
crédito e diminuindo o potencial de consumo total na 
economia.

Concordamos com a existência dos serviços de 
proteção ao crédito, porém, acreditamos que deva 
existir um prazo mínimo, após ter vencido o prazo 
para pagamento da dívida, para que o credor possa 
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inserir o nome do consumidor nos bancos de dados 
dos SPC’s.

O prazo, na verdade, existe. No entanto, este prazo 
varia em cada unidade da federação, isto é, o Câmara 
de Diretores Lojistas – CDL – de cada estado estipula 
um determinado prazo para registro do consumidor 
após ter este entrado em estado de inadimplência.

Um argumento relevante para a unificação dos 
prazos é a interligação dos sistemas dos próprios 
CDL’s. Um consumidor inadimplente em São Paulo, 
por exemplo, também terá seu nome aparecendo na 
lista de devedores quando um lojista de outro estado 
efetuar consulta ao SPC para concessão de crédito. 
Ora, se os bancos de dados são organizados e man-
tidos separadamente em cada estado, porém a con-
sulta é universalizada pela interligação dos sistemas, 
acreditamos ser justo e mesmo coerente que o prazo 
necessário para inscrição do consumidor inadimplente 
seja um só em todo país.

Além disso, acreditamos que o prazo de trinta 
dias é razoável para dar chances ao fornecedor e ao 
consumidor para que consigam encontrar uma solução 
amigável para o pagamento da dívida, pois um acordo 
é sempre benéfico para todos: consumidor, fornecedor 
e para a própria sociedade em geral.

Pedimos, então, o apoio dos nobres pares para 
aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. – 
Deputado  Carlos Bezerra.

PROJETO DE LEI Nº 5.849, DE 2009 
(Da Sra. Solange Amaral)

Inclui o art. 313-C, no Título XI – Dos 
Crimes contra a Administração Pública, Ca-
pítulo I – Dos Crimes Praticados por Fun-
cionário Público Contra a Administração 
em Geral – do Código Penal, Decreto-Lei 
nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – para 
inserir a figura do delito de Exclusão de 
Imagens de Circuito Interno de Segurança 
de Órgãos Públicos.

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito E Art. 
54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo I, do Título XI, do Decreto-Lei 

Nº 2.848, de 07 de Dezembro de 1940, passa a vigo-
rar acrescido do seguinte artigo:

TITULO XI 
Dos Crimes Contra a Administração Pública

CAPÍTULO I 
Dos Crimes Praticados Por Funcionário Público 

contra a administração em geral

“Art. 312.................................................
................................................................ .......

Art.. 313..................................................
............................................................... ........

Art. 313-A ..............................................
............................................................. ..........

Art.313-B................................................
................................................................ .......

Exclusão de imagens de Circuito Interno 
de Segurança de Órgãos Públicos”

Art. 313-C. Excluir, o funcionário, imagens 
e ou dados, de Circuito Interno de Seguran-
ça de Órgãos Públicos, antes do decorrer de 
180 (cento e oitenta) dias a partir da gravação 
da imagem. 

Parágrafo Único. Circuito Interno de Se-
gurança compreende não somente os equi-
pamentos internos do Órgão Público, como 
também os equipamentos que guarnecem 
portarias, estacionamentos e arredores a ele 
pertencentes.

Pena. Reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) 
anos, e multa.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor a partir de sua pu-
blicação.

Justificação

A presente proposição tem por objetivo acres-
centar no rol dos delitos praticados contra a Admi-
nistração Pública por funcionários públicos, o fato de 
deletar imagens de circuitos internos de segurança 
instalados em prédios públicos, antes do decorrer de 
cento e oitenta dias. 

Esta matéria é de relevância para o segurança 
dos próprios Órgãos Públicos bem como para os cida-
dãos que necessitam dos serviços por eles prestados. 
A manutenção das imagens resguarda os fatos den-
tro dos estabelecimentos ajudando no seu esclareci-
mento. O Congresso Nacional, em especial, a Câmara 
dos Deputados  mostra-se sensível a esta realidade e 
desta forma, a aprovação desta proposta garantirá o 
resguardo de informações de importância para a so-
ciedade civil. 

Ante o exposto, pleiteamos o apoio dos nobres 
pares para aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. – 
Deputada  Solange Amaral, DEM/RJ.
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PROJETO DE LEI Nº 5.850, DE 2009 
(Do Sr. Regis de Oliveira)

Determina a remessa da sentença de 
interdição à Justiça Eleitoral.

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito e art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei modifica o Código de Processo 

Civil para determinar a remessa da sentença de inter-
dição à Justiça Eleitoral.

Art. 2º. O art. 1.184 da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1.184. A sentença de interdição pro-
duz efeito desde logo, embora sujeita a ape-
lação. Será inscrita no Registro de Pessoas 
Naturais, publicada pela imprensa local e pelo 
órgão oficial por três vezes, com intervalo de 
dez dias, constando do edital os nomes do 
interdito e do curador, a causa da interdição 
e os limites da curatela, e será enviada à Jus-
tiça Eleitoral (NR).”

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

Justificação

Sempre que é decretada a interdição de uma 
pessoa, o Código de Processo Civil determina a ins-
crição da pessoa no Registro de Pessoas Naturais e a 
publicação tanto pela imprensa local como pelo órgão 
oficial por três vezes (com intervalo de dez dias) onde 
conste o nome do interdito, do curador, a causa da in-
terdição e os limites da curatela. Essas providências 
tornam conhecida a interdição da pessoa, impedindo-se 
assim que ela venha a praticar atos da vida civil.

Uma questão que por vezes passa despercebida 
é a perda ou a suspensão dos direitos políticos, con-
forme estabelecido no art. 15, inciso II, da Constitui-
ção Federal. O dispositivo prevê como causa de per-
da ou suspensão, dentre outras, a incapacidade civil 
absoluta. O que ocorre é que não determinando a Lei 
a comunicação dessa sentença à Justiça Eleitoral, o 
autor da ação de interdição não a requer, o promotor 
de justiça muitas vezes não lembra de pedi-lo e o juiz, 
como todos sabemos, não age de ofício.

A consequência é que o interditado continua vo-
tando normalmente, mesmo em caso de declaração 
de incapacidade civil absoluta. 

A proposição em questão muda esse quadro ao 
determinar a comunicação imediata da sentença à Jus-
tiça Eleitoral. Conto, por essas razões, com o apoio dos 
ilustres Pares para a conversão do projeto em lei.

Sala da Comissão, em 25 de agosto de 2009. – 
Deputado  Regis de Oliveira

PROJETO DE LEI Nº 5.853, DE 2009 
(Do Sr. Damião Feliciano)

Acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990, que “dispõe 
sobre os crimes hediondos, nos termos do 
art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, 
e determina outras providências”.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
2307/2007. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta inciso ao art. 1º da Lei 

nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que “dispõe sobre os 
crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da 
Constituição Federal, e determina outras providências”, 
a fim de caracterizar como hediondo o crime de falsifi-
cação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 
destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Art. 2º O art. 1o da Lei nº 8.072, de 25 de julho 
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so VIII:

“Art. 1º  ..................................................  
 .......................................................................

VIII – a falsificação, corrupção, adultera-
ção ou alteração de produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e 
parágrafo.”

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

Justificação

O simples fato de o art. 273 do Código Penal tipi-
ficar como crime a falsificação, corrupção, adulteração 
ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos 
ou medicinais é insuficiente para coibir a prática de 
condutas tão deletérias para a saúde no Brasil.

Uma grande quantidade de remédios e medi-
camentos nessas condições é comercializada diaria-
mente no País, mormente pela falta de fiscalização 
apropriada e demora ou omissão do Poder Público 
em tomar as medidas necessárias a impedir e cessar 
essa prática.
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Assim sendo, este projeto de lei tem por escopo 
caracterizar como crime hediondo tais ações. Acre-
ditamos que o incremento da punição pelo cometi-
mentos desses delitos melhor contribuirá para a sua 
erradicação.

Certo de que meus nobres pares reconhecerão 
a conveniência e oportunidade da medida legislativa 
que se pretende implementar, conto com o seu apoio 
para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. – 
Deputado  Damião Feliciano.

PROJETO DE LEI Nº 5.854, DE 2009 
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Altera a Lei nº 8.234, de 17 de setem-
bro de 1991, modificando as condições de 
trabalho dos nutricionistas e alterando sua 
jornada de trabalho.

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família; 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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. A Lei 8.234, de 17 de setembro de 1991, 

passa a vigorar acrescida dos artigos 5º-A, 5º-B e 5º-C, 
com as seguintes redações:

“Art. 5º-A. A jornada de trabalho do Nutri-
cionista, seja no exercício de atividade privada 
ou no desempenho de função pública, é de 30 
(trinta) horas semanais.

Art. 5º-B. Ao nutricionista é assegurado o 
adicional de insalubridade de 40% (quarenta 
por cento) sobre o salário profissional, quan-
do comprovado, mediante laudo pericial, que 
sua atividade é desenvolvida em ambiente 
insalubre.

Parágrafo único. É facultado à empresa e 
ao sindicato representativo dos nutricionistas 
requererem ao Ministério Público do Trabalho 
e ao Ministério do Trabalho, a realização de 
perícia em estabelecimentos ou em setor es-
pecífico destes, a fim de verificar a existência 
ou não de ambiente insalubre.

Art. 5º-C. As pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, abaixo relacionadas, que 
forneçam, no próprio local de trabalho, refei-
ções para seus funcionários ou para terceiros, 
deverão manter nutricionistas em seu quadro 

de empregados ou servidores, observadas as 
seguintes diretrizes:

I – Para empresas industriais e comer-
ciais, autarquias, sociedades de economia 
mista e empresas públicas:

01 (um) nutricionista para o fornecimento 
de até 500 (quinhentas) refeições por dia;

02 (dois) nutricionistas para o fornecimen-
to de 501 (quinhentas e uma) a 2000 (duas 
mil) refeições por dia;

03 (três) nutricionistas para o forneci-
mento de 2001 (duas mil e uma) ou mais re-
feições por dia.

II – Para unidades hospitalares:
Hospital geral: 01 (um) nutricionista para 

cada 30 (trinta) leitos;
Hospital especializado: 01 (um) nutricio-

nista para cada 50 (cinqüenta) leitos;
Unidade de tratamento intensivo e cen-

tro de atendimento: 01 (um) nutricionista para 
cada 30 (trinta) leitos. 

III – Para as unidades escolares, pré-
escolares e de educação infantil:

01 (um) nutricionista por unidade com 
até 100 (cem) crianças;

02 (dois) por unidade de 101 (cento e 
uma) a 200 (duzentas) crianças;

03 (três) por unidade com mais de 200 
(duzentas) crianças.

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

Justificação

De início, destaco que esta proposição é um 
resgate do Projeto de Lei nº 3.439/1997, de autoria 
do saudoso Deputado  Federal Nelson Marquezan, 
ex-Presidente desta Casa, cujo trabalho e liderança 
são lembrados até hoje por todos aqueles que com 
ele conviveram.

Nesta oportunidade, ao mesmo tempo em que 
resgato a memória desse ilustre parlamentar, faço 
deste projeto uma homenagem póstuma a um homem 
que, certamente, deixou seu nome cravado na história 
política deste País.

O projeto tem por objetivo acrescentar novas 
determinações legais à regulamentação da atividade 
profissional do nutricionista, de modo a atender alguns 
de seus antigos anseios e, principalmente, garantir uma 
melhor qualidade dos alimentos que serão consumidos. 
Ademais, essas novas regras vão assegurar que todos 
os estabelecimentos que manipulem alimentos para 
serem fornecidos diretamente aos seus funcionários 
ou para terceiros, passem a ter o número mínimo de 
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nutricionistas necessárias à garantia da qualidade do 
alimento fornecido.

Outrossim, por meio desta proposta, procura-se 
garantir aos nutricionistas o recebimento de adicional 
de insalubridade quando exercerem o labor em am-
biente insalubre.

Vê-se, pois, que esta regulamentação, apesar de 
atender aos legítimos interesses da classe profissional 
dos nutricionistas, atende, principalmente, todos aque-
les que consomem os alimentos manipulados, de modo 
a beneficiar a sociedade como um todo.

Importante destacar que na elaboração deste projeto 
contamos com a contribuição do Sindicato dos Nutricionis-
tas do Estado de São Paulo – SINESP, através da pessoa 
de seu presidente, Sr. Ernane Silveira Rosas.

Diante dessas considerações, mostra-se inques-
tionável a importância de se aprovar a presente lei.

Sala das Sessões, 25 de agosto 2009. – Carlos 
Sampaio, Deputado  Federal, PSDB/SP.

PROJETO DE LEI Nº 5.855, DE 2009 
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Cria a Semana Nacional de Prevenção 
a Acidentes com Motociclistas e dá outras 
providências.

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica criada a Semana Nacional de Prevenção 

a Acidentes com Motociclistas, que será realizada no pe-
ríodo que inclui o dia 27 do mês de julho de cada ano.

Art. 2º. Caberá à União, através do Poder Execu-
tivo, em especial por meio do Ministério dos Transpor-
tes, com apoio do Poder Legislativo e do Poder Judi-
ciário, fazer ampla divulgação dessa semana, promo-
ver debates em todo o país e realizar campanhas de 
informação e educação dos cidadãos com o objetivo 
de se encontrar medidas concretas para proteção e 
segurança dos motociclistas.

Parágrafo único: Serão convidadas as entidades 
representativas dos motociclistas, organizações não 
governamentais de segurança no trânsito e órgãos 
estaduais de trânsito para participarem da elaboração 
e execução das atividades a serem realizadas nessa 
semana.

Art. 3º. Fica instituído o dia 27 de julho como o 
dia do Motociclista.

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

Justificação

Todos os anos, os índices de morte no trânsito 
envolvendo motociclistas aumentam de forma assus-
tadora. Segundo o Instituto Brasileiro de Segurança 
no Trânsito, em 2008 foram mais de 10.000 (dez mil) 
mortes de motociclistas e caronistas em acidentes, 
um aumento de 1.000% (um mil por cento) nos últi-
mos 10 (dez) anos e 13% (treze por cento) em rela-
ção a 2007. 

Dentre os caminhos a serem seguidos para di-
minuir essa trágica estatística estão, sem dúvida, os 
da informação e educação.

Para tanto, o presente projeto cria a Semana 
Nacional de Prevenção de Acidentes com Motoci-
clistas, com o objetivo de conscientizar a sociedade 
brasileira acerca desse grave problema e obrigar as 
instituições nacionais a debater o assunto, o que, cer-
tamente, contribuirá para diminuir essa modalidade de 
violência urbana.

Entre os inúmeros temas que poderão ser obje-
to de discussão durante essa semana, destacam-se 
o incentivo à observância das regras constantes do 
Código de Trânsito, alternativas legislativas para me-
lhoria da segurança dos motociclistas, conscientização 
dos motoristas e motociclistas sobre a convivência no 
trânsito, entre outros.

Indicamos a semana do dia 27 de julho em razão 
de ser esse o dia eleito, pela Associação Brasileira de 
Motociclistas – ABRAM, para se comemorar o dia do 
motociclista.

A escolha dessa data se deu após uma pesquisa 
realizada pela própria ABRAM, objetivando indicar uma 
única data comemorativa, pois, em todo o país, existiam 
várias datas diferentes para o dia do motociclista.

Durante essas pesquisas, descobriu-se que o dia 
27 de julho ficou marcado por um reconhecimento do 
proprietário da concessionária Honda da cidade pau-
lista de Sorocaba, Sr. Rogério Gonçalves, ao trabalho 
de seu ex-mecânico, o motociclista Marcus Bernardi, 
falecido em 27 de julho de 1974, decidindo-se, pois, a 
ABRAM, por abraçar essa data como uma homenagem 
póstuma ao Senhor Marcus Bernardi. 

Por tudo o que dissemos, nos associamos a esta 
justa homenagem e também adotamos o dia 27 de ju-
lho, ratificando, assim, o reconhecimento feito há 35 
(trinta e cinco) anos atrás.

Por essa razão, além de pretender instituir a Se-
mana Nacional de Prevenção a Acidentes com Moto-
ciclista, também sugerimos a criação do dia nacional 
do motociclista, na já referida data.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. – Car-
los Sampaio, Deputado  Federal, PSDB/SP.



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50247 

PROJETO DE LEI Nº 5.857, DE 2009 
(Da Sra. Sueli Vidigal)

Autoriza o Poder Executivo Federal, 
em articulação com os municípios sedes 
das regiões administrativas, a criar clíni-
cas públicas para dependentes químicos 
de álcool e drogas.

Despacho: Às Comissões de Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, 

mediante convênios com os municípios sedes de re-
giões administrativas, clínicas públicas para adultos 
dependentes em álcool e drogas.

§ 1º Entende-se por drogas, para os efeitos desta 
Lei, qualquer substância ou ingredientes alucinógeno, 
excitante ou estimulante, de uso por pessoa, não mi-
nistrada por médico competente e com receituário-tipo 
aprovado pela ANVISA, no âmbito de sua competência 
de coordenar e monitorar os sistemas de vigilância 
toxicológica e farmacológica.

§ 2º A administração das clínicas de que trata o 
caput terá a participação obrigatória dos órgãos mu-
nicipais competentes para cuidar da matéria.

§ 3º É facultado às clínicas, criadas na forma 
do caput, a contratação, mediante convênio firmado 
com o Poder Público, de entidades assistenciais e ins-
tituições que atuem na recuperação de dependentes 
químicos.

Art. 2º Incumbirá ao Poder Executivo, nos convê-
nios a serem firmados, prover os recursos financeiros e 
meios materiais necessários à criação, aparelhamento 
e custeio das clínicas, em parcerias com os municípios 
sedes das regiões administrativas.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de cento e vinte dias, a contar de sua publi-
cação.

Art. 4º As despesas com a execução da presen-
te Lei correrão a conta das dotações orçamentárias 
próprias e suplementares, se necessário.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC) estima que cerca de 200 milhões de 
pessoas, isto é, 4,8% da população mundial entre 15 e 
64 anos, usam drogas ilícitas, e que mais de 25 milhões 

de usuários de drogas são dependentes químicos e 
precisam de tratamento para recuperação.

Este quadro tem preocupado os governos de to-
dos os países, pois o tráfico e o consumo de drogas 
têm correlação direta com um número incalculável de 
acidentes, doenças e mortes, além de representar uma 
ameaça à paz local e regional.

Dados oficias dão conta que o abuso ou a depen-
dência de álcool e drogas representaram 33,2% das 
causas das mais de 250.000 internações no Brasil, no 
período entre janeiro a setembro de 2008. Do mesmo 
modo, observa-se que as internações, em primeiro 
lugar, resultam de transtornos do tipo esquizofrênico 
(39,4%); e, em segundo lugar, por transtornos do hu-
mor (15,8%). Destacamos que ambas as causas estão 
diretamente ligadas ao abuso de álcool e de drogas, o 
que atesta a gravidade do problema.

Muitas são as formas de combate e ajuda aos 
dependentes químicos e, portanto, longe de apontá-
las em sua exaustiva numeração, citamos as seguin-
tes: tratamento médico, terapias cognitivas e compor-
tamentais, psicoterapias, grupos de auto-ajuda (dos 
tipos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos), 
comunidades terapêuticas, entre tantas outras. 

Em princípio, podemos afirmar que nenhuma 
dessas formas de ajuda consegue dar conta de todos 
os tipos de dependências e dependentes. Assim como 
não é de todo descabido afirmar que uma forma de 
ajuda, para uns, dá resultado e, para outros, não. 

Portanto, é de todo interesse da sociedade que 
todo esforço e recurso empregado na prevenção, tra-
tamento e cura de dependentes químicos seja despen-
dido, de forma a reduzir esses números no Brasil.

Uma considerável parte desses dependentes 
químicos podem serem tratados e recuperados para 
uma vida norma e ativa economicamente, sobretudo 
se houver instituições públicas no âmbito de sua co-
munidade local, próximo do convívio familiar e amigos, 
assistidos por médicos, psicólogos e psiquiatras, es-
pecialistas no tratamento de dependentes químicos, 
funcionando em estabelecimentos municipais ou priva-
dos, desde que providos por prévio convênio, na forma 
estabelecida em Lei.

O objetivo da criação das clínicas públicas é ofe-
recer um modelo voltado à desintoxicação, mas, tam-
bém, fora do ambiente de enfermaria hospitalar para 
o qual essas pessoas costumam ser encaminhadas. 
Cabendo aos municípios realizar a triagem desses 
pacientes, e apontar, depois de diagnóstico assistido, 
a necessidade ou não de internação.

A certeza de que é possível recuperar homens e 
mulheres, nos anima a propor este projeto de lei, que auto-
riza o Poder Executivo a embarcar em iniciativas que irão 
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prosperar e serão cruciais na ajuda decisiva no combate 
aos males causados pela dependência química.

Ante ao exposto, por entendermos de extrema 
relevância a medida ora proposta, é que apresentamos 
o presente projeto de lei, contando com o auxílio dos 
nobres pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. – Sueli 
Vidigal, Deputada  Federal, PDT/ES

PROJETO DE LEI Nº 5.858, DE 2009 
(Do Sr. Sabino Castelo Branco)

Acrescenta artigo à Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor 
sobre a revista pessoal ou nos objetos dos 
trabalhadores.

Despacho: Apense-se ao PL 583/2007.
Apreciação: Proposição sujeita à apre-

ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo I do Título IV da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acres-
cido do seguinte artigo:

“Art. 456-A. Somente será permitida a re-
vista pessoal ou nos objetos dos trabalhadores 
quando esta for indispensável para garantir a 
segurança das pessoas ou do patrimônio da 
empresa.

§ 1º A realização de revista pessoal ou nos 
objetos dos trabalhadores deverá sempre:

I – salvaguardar a dignidade e a intimi-
dade do trabalhador;

II – ser realizada com discrição;
III – ser feita por meio de seleção auto-

mática destinada à totalidade dos trabalha-
dores;

IV – ser autorizada por convenção ou 
acordo coletivos de trabalho.

§ 2º A revista deverá ser realizada prefe-
rencialmente na saída dos trabalhadores, admi-
tindo-se, excepcionalmente, a revista na entrada 
do trabalho ou durante a execução do serviço 
quando houver necessidade de evitar a entrada 
de objetos capazes de colocar em risco a segu-
rança das pessoas ou do estabelecimento.

§ 3º É vedada a realização de revistas 
íntimas nos trabalhadores.

§ 4º Não será permitida a revista pesso-
al ou nos objetos dos trabalhadores se a se-
gurança puder ser garantida por outro tipo de 
controle, tais como entrada e saída de estoque, 
filmagens através de circuito interno, colocação 
de etiquetas magnéticas, entre outros.”

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

Art. 3º Revoga-se o inciso VI do art. 373-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho.

Justificação

A Constituição Federal garante a inviolabilidade 
da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 
das pessoas (art. 5º, inciso X). Apesar disso, a intimi-
dade de trabalhadores é violada diariamente por revis-
tas abusivas realizadas por seus empregadores, sob o 
pretexto de protegerem o patrimônio das empresas.

Nenhum direito, contudo, é absoluto. Conforme 
afirma a Procuradora do Trabalho Sandra Lia Simón, 
“Fazer prevalecer o direito de propriedade (art. 5º, XXI, 
CF), permitindo-se as revistas pessoais, causa lesão 
aos seguintes valores constitucionais:

“a) direito à intimidade (art. 5º, X): há in-
tromissão em área exclusiva, reservada para 
si pelo trabalhador;

“b) direito à honra (art. 5º, X): prejudica-
se tanto o sentimento de autoestima, como o 
conceito social do trabalhador;

“c) princípio da presunção de inocência 
(art. 5º, LVII): assegura-se o contraditório e a 
ampla defesa aos acusados (art. 5º, LV), mas 
não aos simples ‘suspeitos’;

“d) princípio da igualdade (art. 5º, caput): 
privilegia-se o empregador, autorizando-lhe a 
tomar medida para defesa de seu patrimônio 
que nenhuma outra pessoa pode adotar e pre-
judica-se o empregado, pelo simples fato de 
encontrar-se numa relação de subordinação;

“e) princípio da exclusividade do Esta-
do no exercício da função policial (art. 144): o 
‘poder de revistar’ é típica função da polícia e, 
se é exercido pelo empregador, assume ca-
racterística de ‘polícia privada’.” 1

O Brasil ainda não dispõe de uma legislação satis-
fatória sobre as revistas pessoais. Apenas o art. 373-A, 
inciso VI, acrescentado à CLT pela Lei nº 9.799, de 
26/5/99, veda ao empregador ou seu preposto proce-
der a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. 
Essa disposição, porém, é insuficiente, porque, como 
lembra a Procuradora Sandra Lia Simón “restringe 
a tutela à mulher, ferindo o princípio da isonomia”, e 
“faz supor um ataque mais direta e brutal á intimidade 
(revistas no corpo do empregado), quando a revista 
pessoal ainda que não acintosa pode, sim, ferir a inti-
midade (revistas em objetos de uso pessoal)”.

1 – Revistas pessoais: direito do empregador ou desrespeito aos 
direitos humanos fundamentais do empregado? in Revista TST, 
Brasília, vol. 69, nº 2, jul./dez./2003, p. 55/71.
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É urgente, portanto, que o Legislativo volte os olhos 
para essa lacuna, que ameaça a dignidade dos trabalha-
dores e trabalhadoras brasileiros. Afinal, devemos permitir 
aos empregadores que cuidem do seu patrimônio, mas 
não à custa da dignidade dos trabalhadores. Como explica 
a professora Alice Monteiro de Barros, “a revista se justi-
fica, não quando traduza um comodismo do empregador 
para defender o seu patrimônio, mas quando constitua o 
último recurso para satisfazer ao interesse empresarial, 
à falta de outras medidas preventivas”.2

É necessário, portanto, que se imponham regras à 
revista pessoal, a fim de harmonizar o direito de proprie-
dade do empregador com os direitos de cidadania do 
trabalhador, que não devem ser desconsiderados sim-
plesmente porque seu detentor encontra-se subordinado 
a outrem. Ao contrário, é no contrato de trabalho que o 
cidadão deve merecer atenção ainda maior do Estado, 
em vista da situação de desigualdade em que vive.

Para elaborar o projeto ora apresentado, ins-
piramo-nos no Estatuto dos Trabalhadores da Itália 
(Lei nº 300, de 20 de maio de 1970), considerado por 
doutrinadores, como o Ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho Mauricio Godinho Delgado3, uma regra 
clara e avançada para solucionar a questão. O profes-
sor Márcio Túlio Viana afirma que “a solução italiana é 
perfeita – e deve ser aplicada entre nós”4.

Outros países já seguiram o exemplo italiano, dis-
ciplinando a revista pessoal em benefício da dignidade 
dos trabalhadores, e também nos serviram de inspiração 
para elaborar o presente projeto. É o caso, por exemplo, 
da Argentina (art. 70 da Lei do Contrato de Trabalho) e da 
Espanha (art. 18 do Estatuto dos Trabalhadores).

Já passou da hora de o Brasil seguir o mesmo 
caminho, garantindo a cidadania dos seus trabalha-
dores e extinguindo, de vez, esse costume tão nocivo 
adotado por várias empresas.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. – 
Deputado  Sabino Castelo Branco.

PROJETO DE LEI Nº 5.859, DE 2009 
(Do Sr. Décio Lima)

Acrescenta inciso ao parágrafo único, 
do art. 11, da Lei nº 10.098, de 19 de dezem-
bro de 2000, estabelecendo que a adoção de 
medidas de segurança em estabelecimentos 
bancários não pretere a acessibilidade de 
deficientes físicos às instalações.

2 – Proteção à intimidade do empregado, São Paulo, LTr: 1997, 
p. 74.
3 -– in Curso de direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: LTr, 2008, 
p. 636/637.
4 – Direito de resistência. São Paulo: LTr, 1996, p. 233.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
964/2007. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta inciso ao parágrafo 

único, do art. 11, da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, estabelecendo que a adoção de medidas de 
segurança em estabelecimentos bancários não pretere 
a acessibilidade de deficientes físicos às instalações.

Art. 2º Acrescente-se o seguinte inciso V, ao pa-
rágrafo único, do art. 11, da Lei nº 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000:

“Art 11  ..................................................
Parágrafo único.  ...................................  

 .......................................................................
V – a necessidade de adoção de medidas 

de segurança em estabelecimentos bancários 
e similares não pretere o cumprimento do pre-
visto nos incisos anteriores” (NR)

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

Justificação

Caixas de bancos no segundo andar, portas pe-
quenas e com barreiras ao acesso ao interior da agência 
bancária, essas são situações diariamente enfrentadas 
pelos deficientes físicos brasileiros. Cenas de cons-
trangimento ainda são comuns nos grandes centros 
urbanos do País, como a constrangedora situação de 
ser carregado pelas escadas porque a agência não 
tem o acesso especial garantido pela Lei nº 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000. Esse desrespeito à legis-
lação tem levado muitos deficientes físicos a exigirem 
a atenção aos seus direitos pela via judicial, o que se 
repete pelo Brasil a fora. Não é possível mais conviver 
com esse estado de coisas. 

O principal argumento apresentado pelos estabe-
lecimentos bancários é a possível quebra da seguran-
ça, caso um acesso alternativo ao detetor de metais 
seja utilizado. Em que pese a argumentação relativa 
às medidas de segurança ser válida, entendemos que 
existem maneiras de conciliar a segurança e o respeito 
às pessoas que têm dificuldade de locomoção.

Por esse motivo, apresentamos uma proposta que 
complementa o excelente texto da Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000, prevendo que a necessidade 
da adoção de medidas de segurança não pretere os 
cuidados com a acessibilidade.

Em vista dessas considerações, apresentamos 
o presente projeto de lei, na certeza de coibir os fatos 
lamentáveis que resultam em danos aos deficientes físi-
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cos quanto ao acesso aos estabelecimentos bancários, 
para o que contamos com o valioso apoio dos nobres 
Pares em favor de sua aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – 
Deputado  Décio Lima. 

PROJETO DE LEI Nº 5.860, DE 2009 
(Do Sr. Dimas Ramalho)

Institui, normas e procedimentos para 
a coleta, a reciclagem, o gerenciamento e 
a destinação final de lixo tecnológico e dá 
outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
4178/1998. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei institui normas e procedimentos 

para a coleta, a reciclagem, o gerenciamento e a des-
tinação final de lixo tecnológico.

Art. 2º A coleta, a reciclagem, o gerenciamento 
e a destinação final do lixo tecnológico são de res-
ponsabilidade compartilhada entre as empresas que 
produzem, comercializam ou importam produtos e 
componentes eletroeletrônicos.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, constituem lixo 
tecnológico os seguintes aparelhos e equipamentos 
eletroeletrônicos, assim como seus componentes, de 
uso doméstico, industrial, comercial e de serviços, após 
o uso pelo consumidor e sujeitos à disposição final:

I – componentes e periféricos de computado-
res;

II – monitores e televisores;
III – acumuladores de energia (baterias e pi-

lhas);
IV – produtos magnetizados.
§ 2º As empresas que fabricam, importam e co-

mercializam os aparelhos, equipamentos e componen-
tes a que se refere o § 1º devem:

I – manter pontos de coleta para receber o lixo 
tecnológico a ser descartado pelo consumidor;

II – dar destinação final ao lixo tecnológico de 
forma a não provocar danos ou impactos negativos 
ao meio ambiente e à saúde pública.

§ 3º Considera-se destinação final ambiental-
mente adequada:

I – os processos de reciclagem e aproveitamento 
do aparelho ou equipamento ou de seus componentes 
para a finalidade original ou diversa;

II – as práticas de reutilização total ou parcial de 
aparelho, equipamento ou seus componentes;

III – a neutralização e a disposição final apropriada 
do lixo tecnológico após esgotadas as possibilidades 
de destinaçao previstas nos incisos I e II.

§ 4º A destinação final do lixo tecnológico deve ser 
feita em consonância com a legislação ambiental e as 
normas de saúde e segurança pública, respeitando-se 
as vedações e restrições estabelecidas pelos órgãos 
públicos competentes.

§ 5º No caso de lixo eletrônico que contenha me-
tais pesados, substâncias tóxicas ou outros resíduos 
perigosos, a destinação final deve ser feita mediante 
a obtenção de licença ambiental.

Art. 3º Os aparelhos, equipamentos e componen-
tes referidos no § 1º do art. 2º comercializados no País 
devem indicar com destaque, na embalagem ou rótulo, 
as seguintes informações ao consumidor:

I – advertência para não descartar o produto em 
lixo comum;

II – orientação sobre postos de entrega do lixo 
tecnológico;

III – endereço e telefone de contato dos respon-
sáveis pelo descarte do material em desuso e sujeito 
à disposição final;

IV – alerta sobre a existência de metais pesados, 
substâncias tóxicas ou outros resíduos perigosos entre 
os componentes do produto.

Art. 4º O descumprimento desta lei sujeita-se às 
sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e admi-
nistrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente e dá outras providências”.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Nos últimos anos, com a popularização de com-
putadores, televisores, aparelhos celulares e eletro-
domésticos, um grave problema ambiental começou 
a surgir: o lixo eletrônico ou lixo tecnológico. O nome 
refere-se às milhares de toneladas de lixo produzidas 
diariamente no País a partir dos resíduos resultantes 
da rápida obsolescência de equipamentos eletrônicos. 
No meio do lixão, estão produtos que rapidamente 
perderam a utilidade ou simplesmente ficaram ultra-
passados.

O crescimento do lixo tecnológico multiplica-se no 
ritmo da aceleração da produção industrial que, a cada 
ano, lança novos e sofisticados equipamentos no mer-
cado consumidor. Mesmo em dimensões menores, em 
comparação com países mais desenvolvidos, o Brasil 
já sente os efeitos da era da “sucata eletrônica’’. O que 
era objeto de tecnologia de ponta entra para obsoles-
cência em poucos anos e até meses de uso. O tempo 
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médio para troca dos celulares – que já passam dos 
100 milhões no País – é de menos de dois anos. Os 
computadores, com mais de 33 milhões de unidades 
espalhadas pelo território nacional, são substituídos a 
cada quatro anos nas empresas e a cada cinco anos 
pelos usuários domésticos.

Inevitavelmente, sem reciclagem, reutilização ou 
destinação final ambientalmente adequada, o lixo tec-
nológico prolifera no meio ambiente. O maior perigo 
advém de substâncias perigosas presentes esses pro-
dutos, como metais pesados altamente tóxicos (entre 
os quais mercúrio, cádmio, berílio e chumbo), retar-
dantes de chamas (BRT) e cloreto de polivinila (PVC). 
Um único monitor colorido de computador ou televisor 
pode conter até três quilos e meio de chumbo.

Em contato com o solo, essas substâncias con-
taminam o lençol freático e, consequentemente, os 
mananciais de água que abastecem a população. 
Quando queimados, liberam substâncias altamente 
tóxicas para a atmosfera. Também causam doenças 
graves e distúrbios no sistema nervoso de catadores 
que sobrevivem da venda dos materiais coletados nos 
lixões. Podem, ainda, afetar os rins e o cérebro, além 
de provocar a morte por envenenamento.

Apesar dessas ameaças, as empresas pouco 
colaboram para o esclarecimento da população. As 
embalagens dos produtos eletroeletrônicos não aler-
tam sobre o perigo de contaminação e eventuais da-
nos ambientais. 

Na classificação dos diversos tipos de lixo, o tec-
nológico já representa 5% do total gerado no Planeta. 
O percentual pode ser ainda maior até o final desta 
década com a expansão do sucateamento eletroeletrô-
nico. O Greenpeace, organização não-governamental 
internacional de defesa do meio ambiente, calcula que 
o mundo produz, anualmente, 50 milhões de tone-
ladas de lixo eletroeletrônico. Se todo esse material 
fosse depositado em vagões de trem, teríamos uma 
composição de trens que, só de extensão, daria uma 
volta completa no mundo. Nos Estados Unidos, país 
que apresenta as estatísticas mais precisas sobre o 
lixo tecnológico, especialistas estimam que 12 tone-
ladas do chamado “e-lixo” vão parar anualmente nos 
aterros sanitários.

Embora de forma tímida e bastante tardia, o 
mundo já começa a se mobilizar para conter o avanço 
desse novo lixo. Países europeus forçam os fabrican-
tes a recolher de volta os equipamentos descartados 
pelos usuários. Os estados americanos da Califórnia 
e Massachusetts baniram o lixo eletrônico de seus 
aterros sanitários, com a aprovação de leis mais rigo-
rosas de controle.

No Brasil, há iniciativas isoladas de fabricantes 
que já adotam a reciclagem do lixo tecnológico. A fa-
brica de computadores Dell é um bom exemplo. Em 
2006, a empresa lançou um programa de recolhimento 
de máquinas, colocando em operação dois centros de 
reciclagem, em São Paulo e Porto Alegre. De acordo 
com o programa, o consumidor precisa entrar em con-
tato com a companhia por meio da página na Inter-
net para ter o seu computador recolhido, sem custo. 
A Dell avalia o estado das máquinas, recondiciona o 
equipamento e depois o envia para organizações não-
governamentais que desenvolvem trabalhos de inclusão 
digital. O programa é global e tem meta de recolher 125 
mil toneladas de equipamentos até 2009. No entanto, a 
atitude da empresa ainda é uma rara exceção em um 
universo cada vez maior de lixo tecnológico. 

A maioria dos fabricantes, importadores e comer-
ciantes perde o controle dos seus produtos depois que 
esses são adquiridos pelos consumidores. Mais tarde, 
os mesmos equipamentos, já em estado de sucata, 
tornam-se ameaças ambientais. Andando pelas ruas 
de várias cidades, podemos encontrar restos de com-
putadores e televisores abandonados pela população. 
Aquilo que não pode ser reciclado, invariavelmente, vai 
parar em aterros e lixões. 

A situação é alarmante e precisa ser urgentemen-
te solucionada com regras e procedimentos obrigató-
rios para o gerenciamento do lixo tecnológico. Esse é 
o objetivo desta proposição, inspirada em lei recente-
mente aprovada em São Paulo, de autoria do ilustre 
Deputado  Estadual de São Paulo, Sr. Paulo Alexandre 
Barbosa, para a qual solicito o apoio dos nobres Pares 
desta Casa de leis.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – 
Deputado  Dimas Ramalho.

PROJETO DE LEI Nº 5.862, DE 2009 
(Do Sr. Valadares Filho)

Dispõe sobre concessão de incentivos 
fiscais do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica – IRPJ, a empresas de turismo que 
empreguem, no seu quadro de funcionários, 
jovens oriundos de programas sociais do 
Governo Federal na condição de Aprendiz, 
e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Turismo e 
Desporto; Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público; Finanças e Tributação (Mérito e 
art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei concede incentivos fiscais do 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, a 
empresas prestadoras de serviços turísticos que em-
pregarem jovens na condição de Aprendiz;

Art. 2º. Considera-se aprendiz o maior de quator-
ze anos e menor de vinte e quatro anos que celebra 
contrato de aprendizagem, nos termos do art. 428 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e do Decre-
to nº 5.598/2005.

Art. 3º. Considera-se empresa prestadora de ser-
viços turísticos as especificadas na Lei 11.771 de 17 
de setembro de 2008.

Art. 4º. As empresas prestadoras de serviços tu-
rísticos poderão deduzir até 50% do valor total do IRPJ, 
respeitando a seguinte proporcionalidade:

I – 30% do IRPJ para empresas que empregarem 
5% de aprendizes do número total de funcionários;

II – Empresas que empregarem acima do per-
centual mínimo de 5% dos funcionários exigido por 
lei (Art. 9º, Decreto nº 5.598/2005), para cada percen-
tual acrescido será deduzido dois por cento do IRPJ, 
conforme tabela detalhada no Anexo I do presente 
estatuto legal. 

Parágrafo único: O percentual máximo de contra-
tação de aprendizes não deverá ultrapassar 15% do 
total de contratados, e o valor do IRPJ deduzido não 
ultrapassará 50%.

Art. 5º. A regulamentação da contratação dos 
aprendizes será regida pelo Decreto nº 5.598/2005.

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

ANEXO I

RELAÇÃO ENTRE NÚMERO DE  
APRENDIZES CONTRATADOS E IRPJ DEDUZIDO: 

Justificação

Em maio de 2008 o Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA), publicou texto em que apresenta 
os números da situação dos jovens brasileiros. 51 mi-
lhões de jovens entre 15 e 29 anos enfrentam algum 
tipo de risco em seu cotidiano. O mesmo estudo revela 
que o desemprego entre os jovens vem se tornando 
um problema cada vez mais grave representando 46% 
da situação de indivíduos entre 15 e 19 anos e que 
existe um descompasso entre a escolaridade e a idade 
dos jovens, comprovando o nível de desqualificação 
profissional no jovem brasileiro.

Diante dos problemas expostos foi aprovado o 
Decreto nº 5.598 de 1º de dezembro de 2005, que 
busca regulamentar a contratação de aprendizes por 
empresas de médio e grande portes, obrigando essas 
instituições a contratarem entre 5% a 15% do total dos 
seus empregados. Atualmente no Brasil existem exatos 
147.289 aprendizes, o que equivale a cerca de 18% da 
meta estabelecida pelo Governo Federal que é de 800 
mil aprendizes atuando até o final de 2010.

O setor de turismo no ano de 2008 gerou de forma 
direta 876.858 ocupações em caráter formal, segundo 
informações do IPEA, em relatório publicado em março 
de 2009. Se fosse aplicado o percentual mínimo de 5% 
do total de pessoas empregadas nessas empresas re-
sultaria em 43.843 novas possibilidades de empregos 
para aprendizes, o que colaboraria com os esforços do 
Governo Federal em atingir a meta para 2010.

Outro fator que esta proposta pretende ameni-
zar é o causado pelas tarifas tributárias que, segundo 
levantamento do Ministério do Turismo em conjunto 
com a Fundação Getulio Vargas, é um dos principais 
fatores de limitação da expansão do setor no Brasil. 
A dedução do IRPJ deverá possibilitar novos investi-
mento no setor.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres Pares 
para aprovação da proposição em epígrafe.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – 
Deputado  Valadares Filho, PSB/SE.

PROJETO DE LEI Nº 5.863, DE 2009 
(Da Sra. Sueli Vidigal)

Autoriza o Poder Público a instituir o 
programa de proteção individual as policiais 
do sexo feminino, que consiste na obriga-
toriedade do uso de colete à prova de balas 
com design anatômico para o sexo feminino 
na região torácica, aos moldes dos sutiãs, 
em todo País.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
179/2003. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50253 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Público autorizado a instituir, 

em todo País o Programa de Proteção Individual as 
Policiais do sexo feminino, que consiste na obrigato-
riedade do uso de colete à prova de balas com design 
anatômico para o sexo feminino na região torácica, 
aos moldes dos sutiãs, durante o exercício de suas 
atividades profissionais.

Parágrafo único. Cada policial do sexo femini-
no deverá receber o seu respectivo colete à prova de 
balas adaptado a forma anatômica da região torácica 
feminina respeitando os números correspondentes aos 
tamanhos de suas mamas.

Art. 2º Cabe ao Poder Público fornecer as poli-
ciais, somente os coletes à prova de bala aprovados 
pelos órgãos nacional competentes em matéria de 
segurança e saúde no trabalho.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a pre-
sente lei, indicando os órgãos e unidades que serão 
responsáveis pela sua fiel execução, devendo envidar 
esforços para adaptarem às suas diretrizes.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução 
desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O colete à prova de balas utilizada pela polícia é 
comum para homens e mulheres, não havendo nenhuma 
diferenciação na forma anatômica do referido material. 
Para uma proteção eficaz contra o impacto de projeteis, 
os coletes devem estar obrigatoriamente presos ao corpo, 
não podendo estar frouxos, no caso de mulheres policiais 
é a causa de desconforto nas mamas.

Apesar de não existirem estudos científicos que 
comprovem problemas nas mamas das policiais femini-
nas, em decorrência do uso de colete à prova de balas, 
algumas considerações acerca da anatomia da mulher 
e das variações de seu comportamento biológico, cer-
tamente justificam a necessidade de adaptação nesse 
tipo de material. Prova disso, são as reações que ocor-
rem no organismo feminino, em especial nas mamas, 
durante o ciclo pré-menstrual e menstrual, sem falar 
do período de amamentação pós-licença-maternidade 
e das suas variações hormonais.

Em geral, durante o período menstrual as mu-
lheres apresentam mastalgia (dor) e edema (inchaço) 
nas mamas. Após a licença-maternidade, é comum 
que muitas mulheres continuem a amamentar e dentre 
elas, certamente estão muitas policiais para quem o 
desconforto torna-se ainda maior devido à compressão 
ocasionada pelo colete de proteção. 

Ao propor que os coletes à prova de balas utiliza-
dos pelas mulheres policias sejam confeccionados de 
forma a respeitar a anatomia da região torácica femini-
na, prevendo que a adaptação compreenda inclusive 
disponibilidade de numerações (sutiãs, por exemplo, 
estão disponíveis em diversas numerações). 

O presente projeto de lei tem por objetivo assegurar 
não apenas maior conforto, mas, principalmente, atuar de 
forma preventiva quanto a possíveis agressões traumáticas 
ocasionadas às glândulas mamárias dessas profissionais 
devido à compressão do referido acessório.

Por todo exposto, conto com a colaboração de meus 
Pares para aprovação deste importante projeto.

Sala das Sessões, 26 de Agosto de 2009. – Sueli 
Vidigal, Deputada  Federal– PDT/ES.

PROJETO DE LEI Nº 5.864, DE 2009 
(Da Sra. Sueli Vidigal)

Dispõe sobre o uso de Protetor e dá 
outras providências.

Despacho: Apense-se ao PL 
5061/2009. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II

O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º As empresas privadas e públicas que 

atuam no País ficam obrigadas a fornecer protetor so-
lar para os trabalhadores que exerçam suas funções 
expostas aos raios solares.

Parágrafo único. O fornecimento do protetor solar 
será de responsabilidade da empresa contratante, não 
acarretando ônus aos funcionários.

Artigo 2º Caberá ao Ministério do Trabalho es-
tabelecer a aplicação e o valor da multa, em caso do 
não cumprimento da presente lei.

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

Justificação

O câncer de pele é uma das doenças mais co-
muns atualmente. Pesquisas revelam que esse mal 
acomete principalmente aos trabalhadores que atuam 
expostos aos raios solares, como lixeiros, pedreiros, 
serventes, garis, cortadores de cana, apanhadores 
de laranja e outras pessoas que ganham a vida nas 
demais atividades agrícolas.

O uso de protetor solar evitará, sem dúvida, mui-
tos casos desse tipo de doença.

Conscientes desse fato, várias empresas já forne-
cem a seus funcionários que trabalham expostos ao sol 
o protetor solar. E o resultado dessa ação preventiva é 
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excelente, pois nesses casos, o registro de câncer de 
pele caiu para um patamar insignificante.

Todavia, ainda existem muitas empresas que não 
adotam tal medida. O objetivo deste projeto de lei é in-
centivar essa conscientização, tornando o fornecimento 
de protetor solar aos trabalhadores que atuam expostos 
ao sol uma medida legalmente obrigatória.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio 
dos nobres Pares para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Sueli 
Vidigal, Deputada  Federal – PDT/ES.

PROJETO DE LEI Nº 5.865, DE 2009 
(Da Sra. Sueli Vidigal)

Institui a garantia prioritária às crian-
ças e adolescentes órfãos, residentes em 
abrigos e instituições coletivas, públicas e 
privadas, em vagas em instituições da rede 
pública de ensino básico.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
1685/2007. 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As crianças e adolescentes órfãos, na fai-

xa etária de 0 a 17 anos, residentes em abrigos, orfa-
natos, instituições coletivas públicas e privadas, sem 
fins lucrativos, terão garantidos o acesso prioritário a 
vagas em instituição escolar da rede pública de ensi-
no básico, apropriada ao seu grau de escolarização 
e faixa etária.

§ 1º Instituição escolar da rede pública de ensi-
no básico, para os efeitos da presente lei, é a creche 
e a pré-escola públicas ou conveniadas com o poder 
público, a escola de ensino fundamental e a escola de 
ensino médio regular, situada no local mais próximo 
de sua residência.

§ 2º A instituição, que trata o parágrafo preceden-
te, tomará as providências cabíveis de suporte, inclu-
sive psicossocial e de saúde, ao educando órfão, de 
modo a diminuir-lhe os riscos de evasão e repetência 
e a facultar-lhe um bom aproveitamento do ensino.

Art. 2º Aos jovens órfãos serão garantidos os be-
nefícios dos programas instituídos com base em ações 
afirmativas adotados pelas instituições do sistema de 
ensino superior, de modo a assegurar-lhes condições 
propícias ao acesso à educação superior.

Art. 3º Além da escolaridade regular, os adoles-
centes residentes em abrigos, orfanatos ou instituições 
coletivas públicas ou privadas, sem fins lucrativos, serão 
matriculados em cursos profissionalizantes, com direi-

to a estágio em órgãos governamentais ou empresas 
privadas conveniadas.

Parágrafo Único. Compete às instituições respon-
sáveis pelos adolescentes, bem como ao sistema edu-
cacional e ao sistema de formação profissional, as me-
didas necessárias para o seu efetivo cumprimento.

Art. 4º As crianças e adolescentes órfãos, assis-
tidos pelo Poder Público, serão incluídos pelo Governo 
Federal entre os beneficiários dos Programas Sociais 
implementados à época, desde que satisfeitos os re-
quisitos legais, ficando as instituições que os abrigam 
responsáveis por monitorar o cumprimento das con-
dicionalidades dos Programas.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução 
desta lei correrá por conta de dotação orçamentária 
própria das áreas de Educação, Assistência Social e 
Direitos Humanos e, se necessário, suplementadas.

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

Justificação

O presente projeto propõe que se garanta às 
crianças que vivem em abrigos beneficentes (como orfa-
natos e creches) a prioridade de matrícula nas escolas 
públicas, bem como em curso profissionalizante.

Segundo a Constituição Federal, cabe aos gover-
nos (União, dos Estados e dos Municípios) proteger a 
infância, a adolescência e amparar as crianças e jovens, 
quando carentes (art. 203, I e II). Tais ações governa-
mentais de proteção e amparo serão realizadas com 
recursos do orçamento do governo (art. 204). 

Quando à Educação, “direito de todos e dever 
do estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exer-
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 
(art.205). Este dever dos governantes para com a oferta 
educacional se efetivará garantindo-se a todos, o en-
sino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, 
inclusive, sua oferta gratuita aos que a ele não tiveram 
gratuito; a educação infantil, em creche e pré-escola, 
às crianças até 5(cinco) anos de idade; e o acesso 
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um, 
entre outras garantias.

Ademais, atendimento ao educando, no ensino 
fundamental, far-se-á mediante programas suplemen-
tares de material didático-escolar, transporte, alimen-
tação e assistência à saúde. O não-oferecimento ou a 
oferta irregular do ensino obrigatório pelo poder público 
importam responsabilização da autoridade competente 
(Art. 208. I, II, IV, V, VII). 
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Recursos públicos poderão ser destinados a 
bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, 
na forma da lei, para as crianças e jovens com insufi-
ciência de recursos, quando faltarem vagas e cursos 
regulares da rede pública na localidade da residência 
do educando, ficando o poder público obrigado a in-
vestir prioritariamente na expansão de sua rede na 
localidade (art.213, §1º). 

A Constituição afirma ainda ser um dever da fa-
mília, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respei-
to, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligên-
cia, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão (art. 227). 

Como no caso dos órfãos, faltam-lhes geralmente 
as famílias, razão pela qual cabe ao Estado e à So-
ciedade protegê-los e assegurar-lhes prioritariamente 
os direitos citados. 

Por fim, assegura-se à criança e ao adolescente, 
órfão ou abandonado, o direito a proteção especial por 
meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e sub-
sídios, nos termos da lei, e também o direto ao acolhi-
mento, sob a forma de guarda bem como a proteção 
à sua saúde (art. 227, § 3º, VI).

Já existe também no Brasil uma vasta legisla-
ção complementar, como, por exemplo, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece me-
canismos de proteção social e reafirma ou regulamenta 
os direitos, inclusive educacionais, das crianças e dos 
jovens brasileiros, particularmente os órfãos e os caren-
tes de recursos. Assim, por exemplo, o art. 4º do ECA 
especifica bem o que quer dizer a garantia de priorida-
de do atendimento às crianças e adolescentes, defini-
da na Constituição, mostrando que ela compreende a 
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias de atendimento nos serviços públicos 
ou de relevância pública; na formulação e na execução 
das políticas sociais públicas; e ainda a destinação pri-
vilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção à infância e à juventude.

Entre as maiores causas da orfandade de crian-
ças e jovens, no Brasil, está a violência. Outra cau-
sa importante do fenômeno reside em doenças que 
vitimam centenas de brasileiros a cada ano, como é 
o caso da HIV/AIDS. Estudo do Ministério da Saúde 
revela que quase 30 mil crianças brasileiras são órfãs 
da AIDS. Além de ser responsável pela morte de mais 
de 170 mil brasileiros, esta doença deixa atrás de si 
filhos abandonados que tem de brigar para estudar e 
para escapar do trabalho precoce e da miséria.

O abandono de crianças nos orfanatos é uma 
tragédia de grande proporção. A princípio, a institu-
cionalização foi criada com o objetivo de “proteger a 
infância”, mas o que tal medida consegue de fato é 
somente a segregação/exclusão de “produtos sociais 
indesejáveis”.

Estimativas não oficiais indicam que cerca de um 
milhão de crianças estão sendo atendidas por institui-
ções, eufemisticamente chamadas de Unidades Abrigo, 
sendo a maioria mantida por entidades religiosas. 

Na primeira pesquisa (Weber e Kossobudzki, 
1996) realizada com a totalidade das crianças e ado-
lescentes do Estado do Paraná, os dados revelaram 
que a maioria absoluta dos internos (64%) têm entre 
7 e 17 anos e o que menos há nesses orfanatos são 
crianças órfãs. Somente 5% são órfãs bilaterais e so-
mente 14% das crianças vieram de um lar onde o pai 
e a mãe estava vivendo juntos. O restante dos inter-
nos provém de famílias monoparentais, chefiadas por 
mulheres (a maior parte foi abandonada pelo marido 
e outra parte refere-se às mães solteiras).

Para haver mudanças significativas, é preciso 
conscientização social para um compromisso verda-
deiro, e não virtual, de todos os segmentos da popula-
ção. Todos os “excluídos” querem ser constantemente 
lembrados. É preciso falar deles, pensar neles, e pro-
curar encontrar meios de engajamento, principalmente 
quando se fala de crianças.

Espero, portanto, a melhor acolhida dos ilustres 
Pares ao presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Sueli 
Vidigal, Deputada  Federal – PDT/ES.

PROJETO DE LEI Nº 5.866, DE 2009 
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Altera a Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973 para incluir o curso da atual 
PR – 153 entre as BR 487 e 476 ligando os 
municípios de Imbituva e Paulo de Frontin 
e entre Ibaiti e Ventania.

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A relação Descritiva das Rodovias do Siste-

ma Rodoviário Nacional, constante do Anexo da Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, passa a vigorar acrescida de 
trecho rodoviário da PR – 153, entre as BR 487 e 476 
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ligando os municípios de Imbituva e Paulo de Frontin 
e o trecho da PR 153 entre Ibaiti e Ventania.

Art. 2º O traçado definitivo, a designação oficial e 
demais características do trecho de que trata o art. 1º 
serão determinados pelo órgão competente.

Art. 3º Essa Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificativa

A rodovia estadual PR 153, será utilizada para 
o término da BR 153, que está obtendo investimen-
tos do governo federal e integrará a malha rodoviária 
brasileira. A região é ponto de ligação entre São Pau-
lo e Santa Catarina, passando por área de pleno de-
senvolvimento comercial e agroindustrial no Paraná, 
sendo necessário o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do projeto.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – 
Deputado  Luiz Carlos Hauly, (PSDB – PR).

PROJETO DE LEI Nº 5.867, DE 2009 
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Regulamenta a participação de crian-
ças e adolescentes nos meios de comuni-
cação.

Despacho: Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; Tra-
balho, de Administração e Serviço Público; 
Seguridade Social e Família e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a participação de 

crianças e adolescentes nos meios de comunicação.
Art. 2º Os veículos de comunicação, indepen-

dente na tecnologia e dos meios empregados para 
sua difusão, incluindo a radiodifusão e outras formas 
de difusão sonora ou audiovisual, quando utilizarem 
crianças e adolescentes para a promoção ou divulga-
ção de produtos e serviços, deverão atender ao dis-
posto nesta lei, além do disposto na Lei no 8.069, de 
13 de julho de 1990 e demais legislações vigentes e 
normas aplicáveis.

Art. 3º A contratação de crianças e adolescentes 
sob a condição de aprendiz somente será permitida 
mediante apresentação de documento que ateste sua 
matricula em estabelecimento de ensino.

§1o Ao longo do contrato é dever do empregador 
fiscalizar a continuação da regularidade da matrícula e 
a freqüência do aprendiz, devendo suspender o con-
trato em caso de absenteísmo.

§2o Nos contratos do aprendiz deverão constar 
explicitamente a duração da cessão de direito de uso 
da imagem do contratado que não poderá exceder os 
dois anos após o término do contrato.

Art. 4º A empresa deverá oferecer, no local de 
trabalho do aprendiz, instalações e recursos huma-
nos compatíveis com as necessidades e idades dos 
aprendizes que deverão incluir, entre outros, psicólo-
gos, atendimento médico, salas de repouso e de ali-
mentação.

Art. 5º Sem prejuízo de outras ações previstas em 
lei, inclusive as de natureza civil e penal, quem con-
correr para o não cumprimento do estabelecido nesta 
lei estará sujeito à multa de até R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais).

Parágrafo único. Os valores das multas deverão 
ser revertidos para o Fundo dos Direitos da Criança e 
do Adolescente nacional, estadual ou municipal con-
forme a abrangência da difusão das promoções e di-
vulgações de que trata esta lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor após a sua publi-
cação.

Justificação

O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, 
determina que menores de 14 anos não podem exercer 
trabalho remunerado exceto na condição de aprendiz. 

De modo a proteger o desenvolvimento físico e 
social da criança, o Estatuto protege o horário de edu-
cação formal do aluno, dispondo explicitamente a proi-
bição de trabalhar durante a jornada escolar. A lei, no 
entanto, é flexível a ponto de não estabelecer limites de 
jornadas diárias, dispondo apenas que a criança não 
pode trabalhar no período compreendido entre 22h e 
5horas da manhã. A não fixação de limite diário faz-se 
necessário para que o aprendizado possa ser molda-
do de acordo com as especificidades de cada tipo de 
atividade e suas eventuais sazonalidades.

Em complemento, o trabalho de menores é igual-
mente regido pela Consolidação da Legislação Traba-
lhista – CLT – a qual estabelece o limite máximo de 
6 horas diárias, conforme nova redação dada ao art. 
432, pela Lei no 10.097, de 2000.

Entendemos que a legislação vigente é atualiza-
da e possui importantes mecanismos de proteção ao 
crescimento da criança e do adolescente. No entanto, 
em determinadas ocasiões, empresas de comunica-
ção, agências de publicidade e produtoras de televisão 
não tem prestado à juventude o devido resguardo. Em 
gravações ou sessões de fotos, são práticas comuns 
a extrapolação da jornada diária permitida, muitas 
vezes chegando até 12 horas, com o objetivo de dimi-
nuir custos de produção. Como resultado dessa jor-
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nada estafante, essas crianças possuem altos índices 
de absenteísmo nas escolas. Como resultado desse 
descuido com a educação, ao termo dos contratos, 
normalmente quando sua condição de noviço não é 
mais atrativa para o meio de comunicação, o ator ou 
modelo não possui novas oportunidades de trabalho 
no setor e, ainda, transforma-se em adulto de educa-
ção formal deficitária.

As implicações financeiras do trabalho infantil 
merecem igualmente especial análise. A criança en-
quanto modelo representa, em muitos casos, a única 
forma de sustento de uma família. Os ganhos finan-
ceiros advindos dos contratos propiciados pela crian-
ça, ao serem utilizados pela família, deixam o jovem 
adulto, por via de regra, sem nenhuma poupança ou 
reserva financeira para financiar o início de sua nova 
fase. Essa falta de planejamento econômico somado 
ao absenteísmo transforma a criança, outrora de futuro 
promissor, em adulto sem recursos. Nesse sentido, é 
essencial para a criança que os adultos responsáveis 
pela sua guarda separem uma parcela dos recursos 
ganhos na condição de aprendiz, de modo a garantir 
uma transição tranqüila para a vida adulta. Todavia, o 
Código Civil, no seu art. 1.689, estabelece que a res-
ponsabilidade exclusiva pela administração dos bens 
do menor é dos pais. Por isso, até os filhos completa-
rem a maioridade ou serem emancipados, caberá aos 
pais controlarem e disporem dos recursos financeiros 
auferidos pelo jovem. Por esse motivo, embora seja 
uma prática segura, indicada e responsável a guarda 
de parcela de recursos na forma de poupança, legal-
mente os pais podem dispor da totalidade dos recursos 
a qualquer momento.

Outro ponto sensível da participação de crianças 
nos meios de comunicação diz respeito ao direito de 
imagem. É comum a prática de se contratar uma criança 
para a produção apenas de um fotograma, por exem-
plo, e o registro ser utilizado em diversas campanhas 
por tempo indefinido. O exercício constitui grave preju-
ízo econômico para o aprendiz, uma vez que o cachê 
pago corresponde, normalmente, apenas ao tempo 
de estúdio não sendo o produto necessariamente vin-
culado a campanhas publicitárias específicas. Assim, 
contratos sem previsão das condições de cessão de 
direito de imagem ou com cessões excessivamente 
longas resultam em imagens utilizadas por vários anos 
em diversas ações de publicidade sem remuneração 
adicional para o protagonista.

Como forma de coibir as práticas aqui descritas 
ofertamos o presente projeto de lei que inclui disposi-
tivos pontuais de preservação dos direitos da criança 
quando exercendo atividade remunerada em empresas 
de comunicação. É estabelecido que os empregadores 

deverão fiscalizar a freqüência da criança na escola e 
que os estabelecimentos deverão contar com psicólo-
gos, atendimento médico e instalações adequadas de 
acordo com as necessidades de cada idade. O projeto 
inova ainda ao restringir possíveis lucros despropor-
cionais auferidos pelos agentes ao limitar as cessões 
de direito de imagens ao prazo máximo de dois anos. 
Sem prejuízo das demais legislações cabíveis, em es-
pecial o ECA, a CLT e os Códigos Civil e Penal, a lei 
estabelece multa de até um milhão de reais para os 
casos de seu descumprimento.

Apesar do clamor por se instituir uma disposição 
legal que limite o direito à administração dos recursos 
do menor por parte dos responsáveis – por exemplo, 
resguardando parcelas dos ganhos em poupança – 
uma proposta nesse sentido estaria em total desa-
cordo com o direito civil deste país. Dessa maneira, 
nos vemos impossibilitados de oferecer contribuições 
nesse sentido.

O trabalho de crianças da mídia atrai a atenção 
de parlamentares e da sociedade de maneira constan-
te. Enquanto na televisão é corriqueira a utilização de 
apresentadores mirins, cresce a preocupação pelo bem 
estar destes. Na mesma esteira, a publicidade dirigida 
ao público infanto-juvenil também é motivo de acalora-
das discussões. Considero que o presente projeto de 
lei deva ser considerado como complementar ao PL 
no 5.921/01, de minha autoria, que busca disciplinar a 
veiculação desse tipo de propagandas. A proposição 
foi aprovada pela CDC e se encontra na CDEIC des-
de 2008 e considero que, quando aprovada, resolverá 
uma parte da complicada equação criança e televisão. 
O projeto que ora apresento disciplinará o trabalho da 
criança nos meios de comunicação e coibirá os abusos 
hoje praticados com tal especial idade e que merece 
toda a atenção dos formadores de políticas públicas.

Salientamos que a presente proposta decorreu 
de sugestão do ator, escritor, roteirista e ativista em 
causas de responsabilidade social Bruno Bezerra. 

Pelos argumentos aqui elencados, rogamos o apoio 
dos ilustres pares pela APROVAÇÃO do projeto.

Sala das Sessões, 26 de 08 de 2009. – Deputado  
Luiz Carlos Hauly, PSDB-PR.

PROJETO DE LEI Nº 5.869, DE 2009 
(Do Sr. Jorginho Maluly)

Estabelece restrição para trânsito de 
crianças e adolescentes em logradouros 
públicos após as 23h, se não acompanha-
dos de responsável legal.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
5212/2009. 
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Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o . Esta lei determina restrição de trânsito 

em logradouros públicos para crianças e adolescentes 
desacompanhados após as 23 horas.

Art. 2º O Art. 16 da Lei 8.069, de 13 de julho de 
1990 passa a vigorar acrescido do seguinte parágra-
fo único:

“Art. 16 ..................................................
Parágrafo único . Crianças e adolescentes 

não podem transitar em logradouros públicos 
sem estarem acompanhados de responsáveis 
legais, no período compreendido entre 23h de 
um dia e 6h do dia seguinte (NR).”

Art. 3º A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar 
acrescida do seguinte Art. 249 A :

“Art. 249A. Deixar o responsável que 
criança ou adolescente transite sozinho em 
logradouros públicos após as vinte e três horas 
de um dia até as seis horas do dia seguinte

Pena – multa de três a vinte salários de 
referência, aplicando-se o dobro em caso de 
reincidência”.

Art. 4º . Esta lei entrará em vigor após 180 ( cento 
e oitenta ) dias de sua publicação oficial.

Justificação

Os casos de violência contra crianças e adoles-
centes, bem como os casos em que pessoas dessa 
idade delinquem são muito mais frequentes no perí-
odo noturno.

Deixados sem acompanhamento de pais e res-
ponsáveis em espaços públicos, os jovens acabam 
sendo presas de toda sorte de atrocidades, são alvo 
fácil para o tráfico e o crime organizado, delinquem 
muito mais facilmente.

A restrição de trânsito de jovens menores de 18 
anos após 23h, sem acompanhamento dos respon-
sáveis, é medida que vem se mostrando eficaz em 
diversos municípios de São Paulo, que a adotaram. 
Tal medida, acompanhada de forte esquema de fisca-
lização pelos Conselhos Tutelares e Juizados, tem se 
mostrado eficaz para diminuir os índices de violência, 
quer aquela que vitimiza os jovens, quer aquela por 
eles praticada.

Embora essa medida, à primeira vista, choque as 
pessoas, por não ser costumeira entre nós, deve ser 
adotada. A situação de violência como está só tende a 
se agravar ainda mais. Se não revermos modelos esta-

belecidos, criarmos noções novas e comportamentos 
sociais novos, certamente chegaremos a um estado 
de coisas onde a escalada da violência não será mais 
controlável pelo Estado.

Lembramos que os índices de criminalidade de 
Nova Iorque caíram consideravelmente com a chamada 
Política de Tolerância Zero do Prefeito Rudolph Giuliani. 
Lá, como aqui, uma das medidas era o estrito controle 
da permanência de jovens nas ruas sem seus pais.

Obviamente essa mudança deverá ser precedida 
de algum tempo para que as pessoas possam adaptar 
seus costumes a essa nova realidade, razão pela qual 
prevemos longa vacatio legis.

A proposta será, sem dúvida nenhuma, um avanço 
na legislação protetiva dos jovens brasileiros, contri-
buindo para sua segurança e preservando sua vida e 
integridade, bem como sua convivência familiar.

O Projeto contempla também a sanção corres-
pondentes ao descumprimento da nova norma.

Por todo o exposto, conclamamos os Nobres Pa-
res a aprovarem este Projeto.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – 
Deputado  Jorginho Maluly. 

PROJETO DE LEI Nº 5.871, DE 2009 
(Do Sr. Washington Luiz)

Altera o art. 12 da Lei nº 9.393, de 20 
de dezembro de 1996, autorizando o parce-
lamento do Imposto Territorial Rural – ITR 
em até 06 (seis) cotas.

Despacho: Às Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Finanças e Tributação (Mérito e art. 54, 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O Parágrafo único do artigo 2º e o Parágra-

fo único do art. 12 da Lei nº 9.393, de 20 de dezembro 
de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º ...................................................
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, 

pequenas glebas rurais são os imóveis rurais 
com área igual ou inferior a quatro módulos 
fiscais. “(NR)

 ..............................................................
“Art. 12.  ................................................
Parágrafo único. Por opção do contribuin-

te, o imposto a pagar poderá ser parcelado em 
até 06 (seis) cotas iguais, mensais e consecu-
tivas, observando-se que: (NR)
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I –  .........................................................
II –  ........................................................
III – as demais quotas, corrigidas pela 

taxa referencial do Sistema de Liquidação e 
de Custódia (SELIC) para títulos federais, acu-
mulada mensalmente, calculados a partir do 
primeiro dia do mês subseqüente à data fixada 
no caput até o último dia do mês anterior ao 
do pagamento, e acrescidas de juros de 0,5% 
(meio por cento) no mês do pagamento, ven-
cerão no último dia útil de cada mês; (NR)

IV – É facultado ao contribuinte anteci-
par, total ou parcialmente, o pagamento do 
imposto ou das quotas, podendo, no caso de 
antecipação do pagamento em parcela úni-
ca, ser concedido um desconto, limitado em 
qualquer caso a 10% (dez por cento) do valor 
total.” (NR).

Art. 2º. Revogam-se os incisos I, II e III do Pa-
rágrafo único do artigo 2º da Lei nº 9.393, de 20 de 
dezembro de 1996.

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

Justificação

A presente proposta tem origem em sugestões e 
no anseio dos proprietários rurais que encontram difi-
culdades, cada vez maiores, em efetuar o pagamen-
to anual do Imposto Territorial Rural – ITR, em razão 
do reduzido número de quotas, limitado atualmente a 
três parcelas. 

Também, na Lei atual tem-se uma injusta tribu-
tação, quando nas regiões norte e nordeste apenas 
os minifúndios de até um módulo fiscal estão imunes 
ou isentos do tributo. Enquanto na região centro sul, 
mais desenvolvidas economicamente, a imunidade 
pode chegar a até quatro módulos fiscais dependen-
do do município.

A Agrária (Lei 8.629/93); previdenciária (Lei 
8.212/91); Lei agrícola (Lei 8.171/91); Lei da agricul-
tura familiar (Lei 11.326/2006) adotam como critério 
o módulo fiscal, e caracterizam como agricultor fa-
miliar, pequeno agricultor, trabalhador rural, aqueles 
que possuem até 04 (quatro) módulos fiscais. Assim 
propomos a unificação do conceito, estendendo a 
imunidade e isenção a todas pequenas propriedades 
rurais familiares.

Desta forma, entendemos estar-se-á fazendo 
justiça aos agricultores familiares de todas as regiões 
do país.

Propomos também a adoção, no âmbito do ITR, 
de incentivar a quitação antecipada do tributo em par-
cela única, autorizando à autoridade tributária conceder 

desconto de até 10% (dez por cento), sobre o valor 
total do tributo. Esta modalidade de desconto já vem 
sendo praticada em muitos Estados e Municípios em 
se tratando de tributos que também incidem sobre o 
patrimônio, como por exemplo o IPVA e o IPTU.

Por fim, propomos também a redução dos juros 
legais, no caso de parcelamento, para 0,5 % (meio 
por cento) ao mês. Existem duas razões objetivas que 
sustentam a proposta. Primeiro, por que quem adota o 
parcelamento autorizado por lei não pode ser tratado 
da mesma forma que os inadimplentes. E, segundo, 
porque estes são os juros pagos pela União no caso 
de débitos judiciais, nos termos do artigo 1º-F da Lei 
nº 9.494/94, introduzido pelo artigo 4º da Medida Pro-
visória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.

Portanto, o presente projeto não implica em re-
dução da receita, uma vez que os juros é apenas um 
acessório, não havendo redução do tributo. Da mes-
ma forma, o simples aumento do número de parcelas 
também não implicam em redução de receita, pelo 
contrário, pode significar até mesmo um aumento, 
uma vez que mais contribuintes poderão honrar com 
o pagamento. E o desconto, no caso de antecipação 
do pagamento, é meramente autorizativo, podendo a 
autoridade tributária adotá-lo ou não, conforme se ve-
rifique o comportamento da receita. 

Desta forma, restam atendidos os requisitos exi-
gidos pela Lei de Responsabilidade fiscal.

Diante do exposto, consideramos que a propos-
ta se reveste de relevantes objetivos sociais, uma vez 
que cria estímulos para fixar o homem no campo, e 
para tal contamos com o apoio dos nobres pares para 
sua aprovação.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Wa-
shington Luiz, Deputado  Federal, PT/MA.

PROJETO DE LEI Nº 5.872, DE 2009 
(Do Sr. Tadeu Filippelli)

Altera a redação da Lei nº 6.835, de 
14 de outubro de 1980, e dá outras provi-
dências.

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É livre o exercício da profissão de Enge-

nheiro Meteorologista em todo o território nacional, 
observadas as condições previstas na presente Lei:
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I – aos possuidores de diploma de conclusão 
de curso superior de Engenharia Meteorológica, con-
cedido no Brasil, por escola oficial ou reconhecida e 
devidamente registrado no órgão próprio do Ministério 
da Educação; 

II – aos possuidores de diploma de conclusão de 
curso superior de Engenharia Meteorológica, concedido 
por instituto estrangeiro, que revalidem seus diplomas 
de acordo com a Lei; 

Art. 2º O Conselho Federal de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia – CONFEA é o órgão superior 
da fiscalização profissional.

Art. 3º O registro profissional será requerido aos 
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREAs.

Parágrafo único. Somente poderão requerer o 
registro de Engenheiro Meteorologista os diplomados 
em curso superior de Meteorologia, e os meteorologis-
tas que foram registrados pelas alíneas “c”, “d” e “e” de 
acordo com a Lei nº 6.835, de 14 de Outubro de 1980 
que regulamentou a profissão de Meteorologista. 

Art. 4º Todo aquele que exercer a função de En-
genheiro Meteorologista em entidade pública ou pri-
vada fica obrigado ao uso da carteira profissional de 
Engenheiro Meteorologista ou ao respectivo registro, 
de acordo com a Lei. 

Art. 5º Satisfeitas às exigências da legislação es-
pecífica do ensino é prerrogativa do Engenheiro Me-
teorologista o exercício do magistério das disciplinas 
constantes dos currículos dos cursos de Meteorologia 
em escolas oficiais ou reconhecidas pelo Ministério 
da Educação.

Art. 6º Os técnicos em Meteorologia diplomados 
pelas Escolas Técnicas de grau médio, oficiais ou re-
conhecidas pelo Ministério da Educação, cujo diploma 
ou certificado esteja registrado nas repartições compe-
tentes, só poderão exercer suas funções ou atividades 
após registro nos Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREAs. 

Parágrafo único. As atribuições dos Técnicos re-
feridos neste Artigo serão regulamentadas pelo Con-
selho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
– CONFEA, tendo em vista seus currículos e grau de 
escolaridade.

Art. 7º São atribuições do Engenheiro Meteoro-
logista: 

I – dirigir órgãos, serviços, seções, grupos ou seto-
res de Meteorologia em entidade pública ou privada; 

II – julgar e decidir sobre tarefas científicas e 
operacionais de Meteorologia e respectivos instru-
mentais; 

III – pesquisar, planejar e dirigir a aplicação da 
Meteorologia nos diversos campos de sua utilização; 

IV – executar previsões meteorológicas; 
V – executar pesquisas em Meteorologia; 
VI – dirigir, orientar e controlar projetos científicos 

em Meteorologia; 
VII – criar, renovar e desenvolver técnicas, méto-

dos e instrumental em trabalhos de meteorologia; 
VIII – introduzir técnicas, métodos e instrumental 

em trabalhos de Meteorologia; 
IX – pesquisar e avaliar recursos naturais na at-

mosfera; 
X – pesquisar e avaliar modificações artificiais 

nas características do tempo; 
XI – atender a consultas meteorológicas e suas 

relações com outras ciências naturais; 
XII – fazer perícias, emitir pareceres e fazer di-

vulgação técnica dos assuntos referidos nas alíneas 
anteriores. 

XIII – desenvolver métodos e elaborar previsões 
do tempo; 

XIV – elaborar diagnósticos e projeções climá-
ticas; 

XV – elaborar estudos e relatórios de impacto 
ambiental; 

XVI – diagnosticar a poluição do ar e prever a 
dispersão de poluentes atmosféricos; 

XVII – desenvolver e empregar técnicas de sen-
soriamento remoto para gerar informações de interes-
se meteorológico; 

XVIII – gerar e interpretar informações meteo-
rológicas e climatológicas para finalidade agrícola e 
turismo e lazer; 

XIX – instalar e aferir instrumentos meteorológi-
cos, gerenciar redes observacionais e bancos de da-
dos meteorológicos; 

XX – interpretar e modelar o acoplamento entre 
os ramos atmosférico e terrestre do ciclo hidrológico 
e biogeoquímico; 

XXI – interpretar e modelar as interações entre 
oceano e atmosfera e biosfera e atmosfera nas diver-
sas escalas de espaço e tempo; 

XXII – contribuir no planejamento, execução e 
apoio das atividades de transporte aéreo, marítimo e 
terrestre, objetivando a sua segurança e economia;

XXIII – apoiar as atividades da Defesa Civil, prin-
cipalmente às de caráter preventivo; 

XXIV – estimar índices de conforto ambiental; 
XXV – exercer atividades de ensino e pesquisa em 

Meteorologia e suas aplicações ao Meio Ambiente; 
XXVI – produzir e divulgar as informações mete-

orológicas nos meios de comunicação; 
XXVII – prestar consultoria, assessoria e emitir 

laudos técnicos em assuntos pertinentes à Meteoro-
logia;
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XXVIII – prestar consultoria em planejamento, 
execução, apoio e instalação de redes de estações 
meteorológicas de superfície e ar superior; 

XXIX – estudar e interpretar os fenômenos at-
mosféricos e as ciências relacionadas; 

XXX – discernir sobre as diversas aplicações, 
bem como adaptar, absorver e desenvolver novas 
tecnologias e ferramentas colocadas à disposição da 
Meteorologia, visando a subsidiar diversas atividades 
humanas; 

XXXI – desenvolver postura crítica e criativa na 
identificação de problemas, com visão ética e humanista 
em atendimento às demandas da sociedade;

XXXII – sistemas e métodos computacionais re-
lativos a informações meteorológicas;

XXXII – análise, processamento e interpretação 
de imagens de satélites e radares meteorológicos;

XXXIII – análise de informações sobre dados 
meteorológicos, estado de superfícies e fluxos radio-
ativos;

XXXIV – análise e interpretação de observações 
meteorológicas;

XXXV – aferição e calibração de instrumentos 
meteorológicos, oceanográficos e sistemas de des-
cargas atmosféricas;

XXXVI – codificação, disseminação e divulgação 
técnica da informação meteorológica;

XXXVII – métodos de observação e análise da 
física da atmosfera, dinâmica da atmosfera, eletricidade 
da atmosfera e da química da atmosfera;

XXXIII – previsibilidade climática;
XXXIV – efeitos climáticos nos recursos natu-

rais; 
XXXV – previsão de impactos da variabilidade 

climática;
XXXVI – aquecimento global e mudanças cli-

máticas; 
XXXVII – Meteorologia aplicada: 
a) hidrometeorologia; 
b) biometeorologia; 
c) agrometeorologia;
d) aeronáutica;
e) marinha;
f) oceanologia aplicada; 
g) microclimatologia;
XXXVIII – Interpretação crítica de produtos de 

modelos numéricos;
XXXIX – desenvolvimento de modelos conceituais 

e numéricos dos sistemas meteorológicos;
XXXX – modificação artificial do tempo;
XXXXI – análise de séries temporais em mete-

orologia; 
XXXXII – previsão numérica da atmosfera;

XXXXIII – Meteorologia Ambiental:
a) interrelação entre atmosfera e ambiente;
b) diagnóstico de dispersão de poluentes at-

mosféricos;
c) sistemas e métodos relativos a impactos am-

bientais, prognóstico, diagnóstico, monitoramento, mi-
tigação e avaliação

d) características climatológicas de poluentes 
atmosféricos;

XXXXIV – Micrometeorologia:
a) efeitos de processos micrometeorológicos no 

âmbito das operações e processos da engenharia e 
ciências agrárias;

b) efeito do ciclo hidrológico no âmbito das opera-
ções e processos da engenharia e ciências agrárias;

c) atmosfera e suas interrelações mútuas com a 
hidrosfera, a biosfera, a litosfera e a criosfera; análise, 
diagnóstico e prognóstico.

Art.8º São atribuições do Técnico em Meteoro-
logia:

I – atuar junto ao Engenheiro Meteorologista nas 
atividades técnicas inerentes à meteorologia, centro 
de previsão e climatologia;

II – instalar, operar e supervisionar as redes de 
estações meteorológicas de superfície, altitude e auto-
máticas, seguindo os padrões e diretrizes determinadas 
pela Organização Mundial de Meteorologia – OMM;

III – comparar e analisar de forma conjunta os 
vários aspectos técnico-científico dos dados coletados 
nas redes meteorológicas;

IV – fazer manutenção técnica, como calibrar ins-
trumentos e equipamentos meteorológicos, realizar o 
controle de qualidade das observações e dados mete-
orológicos; dentro de padrões internacionais;

V – fazer observações meteorológicas, bem como 
a atualização das cadernetas meteorológicas e codifi-
cação das mensagens;

VI – executar a decodificação de mensagens e 
plotagem de cartas sinóticas de superfície e de al-
titude, cartas auxiliares, diagramas termodinâmicos 
entre outras;

VII – atuar nos campos da meteorologia: no setor 
da aeronáutica, marinha, na meteorologia ambiental, 
agrometeorologia, hidrometeorologia, e outros em 
geral;

VIII – fazer a difusão da previsão para rádio, te-
levisão e portal na internet que ofereçam previsão de 
tempo;

IX – controle de qualidade das observações e 
dados meteorológicos;

X – participar da organização de banco de dados 
meteorológicos;
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XI – participar de trabalhos de pesquisa mete-
orológicos;

XII – elaborar relatórios e pareceres técnicos;
XIII – levantar dados meteorológicos para estu-

dos, projetos e pesquisas, de tal forma que possa de-
senvolver as atividades inerentes a sua competência 
profissional; 

XIV – atuar e apoiar todas as atividades inerentes 
ao estudo, pesquisa, desenvolvimento e operação no 
campo da meteorologia e suas aplicações;

Art.9º Fica estabelecido para afins comemora-
tivos o dia 14 de outubro, como o dia do Engenheiro 
Meteorologista.

Art. 10º Esta lei entra em vigor depois de decor-
ridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação.

Art. 11º Revogam-se as disposições em con-
trário.

Justificação

A Engenharia em Meteorologia é uma importan-
tíssima modalidade no Sistema CONFEA/CREA, esta-
belecida há varias décadas no Brasil. Embora não seja 
citada na Lei n0 5194, de 1966, que regula o exercício 
das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Agrônomos, 
em razão da presença relativamente recente dessa 
Categoria Profissional em nosso País, sua importân-
cia faz-se notar de forma crescente, sendo imperiosa 
uma adequada regulamentação.

Vale lembrar que a Meteorologia é a ciência da 
atmosfera terrestre e de seus fenômenos. Um impor-
tante setor da Meteorologia é o estudo e a previsão 
da evolução dos sistemas atmosféricos que definem 
o tempo e o clima de cada região. Atualmente, com o 
crescente progresso científico no estudo dos proces-
sos atmosféricos, essa área é denominada ciências 
atmosféricas. Um dos fatores mais relevantes da En-
genharia em Meteorologia é sua aplicação aos estudos 
de impactos ambientais e suas inter-relações com as 
atividades humanas. A Engenharia em Meteorologia 
estuda os atuais problemas como o entendimento dos 
processos de dispersão de poluentes, a química dos 
processos atmosféricos ligados à produção antropo-
gênica de gases e particulados e a rápida ocorrência 
de tempestades e ventos fortes. A aplicação desses 
conhecimentos é de grande importância social. A for-
mação científica, nessa área, é relevante para enten-
dimento dos processos ambientais em níveis local, 
regional e global. 

As atribuições profissionais dos Meteorologistas 
estão previstas na Lei n0 6835 de 14 de outubro de 
1980, embora a profissão esteja assim regulamenta-
da, há obstáculos no Sistema CONFEA/CREA, que 

precisam ser superados, para que a categoria profis-
sional dos engenheiros meteorologistas possa evoluir 
e exercer a plenitude de suas competências. Visando 
uma adequação no sistema CONFEA/CREA, que dis-
ciplina o exercício das profissões de Engenharia e pela 
alteração na Lei n0 6835 de 14 de outubro de 1980, 
que regulamentou a profissão do Meteorologista, apre-
sentamos o presente Projeto de Lei, que altera o título 
de Meteorologista para Engenheiro Meteorologista e 
estende as suas atribuições, conforme proposto nos 
incisos XII ao XLV do Art. 7º.

A alteração do título para Engenheiro Meteorolo-
gista se faz necessário pela similaridade das disciplinas 
básicas do atual curso de Meteorologia, comuns aos 
cursos das demais Engenharias. Dentro deste cenário 
profissional, é necessário tornar o meteorologista em 
Engenheiro Meteorologista, nivelando sua titulação aos 
demais profissionais das carreiras de Engenharia.

Com essas as considerações sobre a importân-
cia do presente Projeto de Lei, elaborado a partir de 
subsídios apresentados pela categoria, apresento-o à 
Câmara dos Deputados , solicitando o apoio de nossos 
ilustres pares.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Tadeu 
Filippelli, (PMDB-DF).

PROJETO DE LEI Nº 5.873, DE 2009 
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Concede isenção da “contribuição sin-
dical”, a que se referem os artigos 579 e 580 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aos 
profissionais inscritos nos Conselhos de 
Fiscalização de profissões regulamentadas 
que tenham pago a respectiva anuidade no 
exercício financeiro correspondente.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças e 
Tributação (Mérito e art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica concedida isenção da “contribuição 

sindical” a que se referem os artigos 579 e 580 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aos profissionais 
inscritos nos Conselhos de Fiscalização de profissões 
regulamentadas que tenham pago a respectiva anui-
dade no exercício financeiro correspondente.

Art. 2º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro 
do ano seguinte ao de sua publicação.
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Justificação

Os artigos 579 e 580 da Consolidação das Leis 
do Trabalho instituíram a denominada “contribuição 
sindical”.

O artigo 579 estabelece, na redação dada pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28 de fevereiro de 1967, que:

“A contribuição sindical é devida por to-
dos aquêles que participarem de uma deter-
minada categoria econômica ou profissional, 
ou de uma profissão liberal, em favor do sin-
dicato representativo da mesma categoria ou 
profissão ou, inexistindo êste, na conformidade 
do disposto no art. 591”.

Em conformidade com o art. 580 da CLT, a con-
tribuição referida será recolhida, de uma só vez, anu-
almente.

A contribuição aqui mencionada representa ônus 
para o trabalhador, reduzindo sua capacidade de aqui-
sição de alimentos.

Nos casos em que o trabalhador exerça uma ati-
vidade sujeita à fiscalização do exercício profissional, o 
trabalhador deverá também arcar com a taxa cobrada 
anualmente pelos denominados Conselhos de Fisca-
lização das profissões regulamentadas. Em conseqü-
ência, o trabalhador suportará duplo ônus, tendo que 
contribuir para as duas entidades.

Sem dúvida, trata-se de situação injusta.
A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dis-

ciplina o Estatuto da Advocacia, sensível a essa situ-
ação, determina em seu art. 47 que: “O pagamento 
da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos 
seus quadros do pagamento obrigatório da contribui-
ção sindical”.

O objetivo do presente projeto de lei é estender a 
todos os trabalhadores que exercem profissão regula-
mentada o tratamento hoje assegurado aos advogados 
pela Lei nº 8.906/94.

Sem dúvida, a situação vigente, além de injusta, 
fere a isonomia, pois garante apenas aos advogados 
um tratamento que deve ser dado às demais pessoas 
que exercem atividade profissional regulamentada.

A proposição ora apresentada visa a sanar esse 
defeito da legislação vigente, restaurando o tratamento 
isonômico que deve existir entre os profissionais que 
por lei estão sujeitos à inscrição nos Conselhos de 
Fiscalização de profissões regulamentadas.

Em face do alcance social do projeto de lei, estou 
certo de que ele obterá os votos favoráveis de meus 
ilustres Pares no Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – 
Deputado  Dr. Rosinha.

PROJETO DE LEI Nº 5.875, DE 2009 
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Dispõe sobre a remoção de veículos 
automotores apreendidos, ressarcimento 
das estadas e remoção e leilões adminis-
trativos.

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Finanças e Tributação (Mérito e 
art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os veículos removidos, retidos ou apre-

endidos, com base na legislação em vigor, serão de-
positados em locais especialmente designados pelo 
Departamento de Trânsito dos Estados ou repartições 
congêneres.

Art. 2º A restituição dos veículos depositados far-
se-á mediante a apresentação do regular licenciamento 
do veículo, assim como o pagamento:

I – das multas vencidas e taxas devidas;
II – das despesas com a remoção, estada, guar-

da, apreensão ou retenção do bem, e das despesas 
decorrentes com a expedição de notificações, publi-
cações de editais e similares;

III – demais encargos.
§ 1º– Estando o veículo devidamente licenciado, 

as multas vencidas somente serão exigidas para o li-
cenciamento do exercício seguinte;

§ 2º A exigibilidade da regularização do veículo, 
deverá restringir-se àquela(s) que deram causa(s) a 
sua remoção ao Depósito;

§ 3º A liberação de veículo em cumprimento à 
determinação judicial de busca de apreensão, não isen-
ta o proprietário do bem do pagamento das despesas 
decorrentes da remoção e estada, além do pagamento 
dos débitos atinentes ao veículo;

§ 4º O veículo envolvido em ilícito penal ou crime 
de trânsito e apresentando condições de circulação, 
após a realização de perícia ou vistoria agendada no 
prazo máximo de 10(dez) dias, somente serão liberados 
após devidamente licenciados pelo órgão de trânsito, 
satisfeitos os requisitos legais e regulamentares com 
o pagamento da estada e remoção;

§ 5º Incidindo prazo superior para a realização 
da perícia no veículo, a autoridade policial ou judicial, 
deverá liberar o veículo ao proprietário/possuidor, ao 
depositário fiel, na forma da lei, reduzindo a perma-
nência dos bens em Depósito;

§ 6º O veículo que não apresentar condições de 
trafegabilidade diante dos aspectos de segurança e 
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documental, poderá ser liberado do Depósito creden-
ciado, desde que transportado e, após firmar Termo 
de Compromisso, de que não utilizará o veículo em 
circulação na via pública, sob pena de crime de deso-
bediência, sem prejuízo das demais cominações legais 
e regulamentares.

§ 7º As sucatas de veículos e materiais inserví-
veis deverão ser baixados dos sistemas da base do 
prontuário do veículo, pelos seus respectivos proprie-
tários ou responsáveis, sob pena de responsabilidade 
administrativa, civil e penal.

Art. 3º Os órgãos de trânsito e congêneres, no 
prazo de dez dias, expedirão notificação por via postal 
ao proprietário do veículo de registro do bem, para que, 
dentro de vinte dias, a contar da notificação, efetue o 
pagamento dos débitos, promova a regularização do 
bem e retire o veículo, sob pena de ser levado à hasta 
pública, na forma da Lei.

Art. 4º Desatendida a Notificação por via postal, 
será notificado por edital, o proprietário do veículo, o 
qual será afixado nas dependências do órgão apre-
ensor e divulgado amplamente na página da Internet, 
além de ser publicado, uma vez na imprensa oficial e 
duas vezes em jornal de grande circulação, para fins 
de ampla publicidade dos procedimentos adotados e 
da necessidade da regularização e liberação do bem, 
sob pena de leilão.

Parágrafo único Na situação de gravames de 
penhor, alienação fiduciária em garantia e venda do 
veículo com reserva de domínio, as notificações de-
verão ser expedidas a ambos, bem como no Edital 
constarão os nomes dos proprietários e possuidores 
do veículo em testilha.

Art. 5º Não demonstrando interesse ao disposto 
no art. anterior, e decorrido o prazo de noventa dias 
da remoção, apreensão ou retenção do bem, o veículo 
será levado a leilão público, mediante prévia avaliação, 
após a devida notificação e publicações editalícias for-
malizadas em processo administrativo individualizado, 
serão levados a hasta pública.

§ 1º Em caso de processos de leilões de veículos 
cuja avaliação não atingir o valor total dos débitos e 
encargos legais pendentes sobre o bem, e o veículo 
apresentar condições técnicas de trafegabilidade se-
rão desvinculados os débitos e lançados à conta do 
ex-proprietário do bem. 

§ 2º Os veículos e sucatas registrados em outras 
Unidades da Federação daquela em que se encontram 
em Depósito, serão desonerados dos débitos penden-
tes sobre o bem, expedida a comunicação formal pelo 
órgão apreensor ao órgão de origem do bem, com a 
comprovação através de aviso de recebimento, soli-
citando a desvinculação dos débitos pendentes, no 

prazo de 10(dez) dias e o fornecimento do número do 
Certificado de Registro do Veículo – CRV.

§ 3º Transcorrido o prazo previsto no parágra-
fo anterior, e desde que devidamente comprovada 
a notificação com o Aviso de Recebimento, os bens 
serão levados à hasta pública no estágio em que se 
encontrarem.

§ 4º Os valores da desvinculação dos débitos inci-
dentes sobre o prontuário do veículo de que trata o § 1º, 
deste artigo, serão lançados no sistema informatizado 
ao cadastro das pessoas físicas – CPF ou Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, vinculada a 
cadeia dominial do proprietário do bem, possibilitan-
do a consulta dos órgãos de trânsito, o lançamento na 
divida ativa ou a cobrança judicial.

§ 5º Comprovado o interesse público oriundo da 
área da Segurança Pública na utilização de qualquer 
dos bens, veículos, ônibus, microônibus, caminhões e 
similares depositados e abandonados pelos proprie-
tários, a autoridade competente poderá encaminhar 
destinação especifica através de Ato de Destinação de 
Mercadoria e/ou mediante autorização judicial, ouvido, 
sempre Ministério Público. 

Art. 6º Realizado o leilão administrativo, será ex-
pedida Carta de Arrematação pelo Órgão de Trânsito 
executor, no prazo de dez dias e os valores arrecada-
dos com a hasta pública serão destinados à quitação 
dos débitos incidentes sobre o prontuário do veículo 
obedecida a seguinte ordem:

I – Estada e Remoção;
II – Despesas efetuadas com o leilão;
III – Débitos Tributários:
Taxas e Tarifas públicas:
Impostos;
Seguro Obrigatório, nos dois últimos exercícios. 
IV – Multas Estaduais;
do Departamento Estadual de Trânsito;
do Departamento de Estradas de Rodagem;
V – Multas Municipais;
VI – Multas Federais.
§ 1º Será priorizada a quitação das multas na 

ordem seqüencial de que trata os incisos IV, V e VI, 
a constar:

a) a de maior valor;
b) a mais antiga;
c) a quitação parcial ao valor arrecadado;
§ 2º Restando saldo remanescente da hasta públi-

ca, após a quitação de todos os débitos, os valores se-
rão depositados à conta do ex-proprietário do bem;

§ 3º Os valores arrecadados dos leilões de veí-
culo, sucatas ou materiais inservíveis, serão utilizados 
para pagar a estada e remoção, as despesas do leilão 
e, caso restar algo, serão rateados proporcionalmente 
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ao percentual incidente de cada unidade fracionária que 
compõe a formação do respectivo lote de leilão;

§ 4º Na impossibilidade da quitação total dos 
débitos do veículo ou sucata leiloada, a diferença dos 
débitos incidentes será vinculado ao ex-proprietário 
do bem, para fins de lançamentos em divida ativa e 
execução fiscal na forma da Lei;

§ 5º A não retirada dos bens do Depósito pelo 
arrematante no prazo de quinze dias, reverterá aos 
órgãos de trânsito os veículos e sucatas, que será 
levado a novo leilão administrativo como materiais 
inservíveis.

§ 6º A arrematação de veículo como sucata e 
que mesmo sem condições de trafegabilidade for en-
contrada pela fiscalização de trânsito circulando em 
via pública será recolhida incontinenti ao Depósito e 
levada a leilão administrativo imediato. 

Art. 6º A Carta de Arrematação deverá ser expedi-
da pela autoridade competente, em papel de segurança, 
com sinete do órgão executor do leilão, e equivalerá 
ao documento de que trata o art. 122, inciso I, da Lei 
Federal nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, 
devendo constar o número do Processo Administrativo, 
a Ata de Leilão, a data da hasta pública, o nº do Lote, 
o nº do chassi, a placa, o número do motor, a marca, 
modelo, cor, ano e os dados do arrematante conten-
do o CPF/CNPJ e endereço, para fins de controle da 
cadeia dominial do veículo.

Parágrafo Único Para fins desta lei e para fins de 
registro junto ao Órgão Executivo Estadual de Trânsi-
to, considera-se a Carta de Arrematação emitida em 
processo de leilão administrativo como titulo aquisiti-
vo originário. 

Art. 7º Os veículos, sucatas e materiais inserví-
veis que se encontrarem nos Depósitos dos órgãos 
de trânsito, sem qualquer adminículo probatório que 
possam identificar a origem dos bens, queimados, 
danificados e completamente destruídos, há mais de 
01(um) ano e (um) dia , serão levados à hasta pública 
como resíduos metálicos ou material inservível para 
a limpeza da área evitando-se problemas ambientais 
e de saúde pública.

Parágrafo Único. A partir da publicação desta 
lei, será considerada sucata virtual os veículos aban-
donados há mais de 01(um) ano e 01 ( um) dia no 
Depósito, para fins de recorte no chassi, decalques e 
baixa do sistema do órgão de trânsito da Unidade da 
Federação.

Art. 8º Para fins de atendimento do constante no 
§ 5º do art. 2º, desta lei, fica criado o Documento de 
Porte Provisório de Veículo – DPPOV-, com a validade 
documental restrita na circunscrição estadual e pelo 

prazo máximo de trinta dias, a ser regulado pelo Con-
selho Nacional de Trânsito-CONTRAN.

Art. 9º Fica vedada, a concessão aos proprietários 
de veículos particulares, qualquer isenção de estada, 
remoção, seguro obrigatório, impostos, taxas, tarifas, 
encargos e despesas de liberações de veículos decor-
rentes de atos infracionais removidos em decorrência 
do ato de transitar nas vias públicas sem o devido li-
cenciamento de veículos ou o porte de documentos 
de veículos e condutores, da utilização de menores 
de idade na direção dos veículos, da não utilização de 
equipamentos obrigatórios, e dos crimes de trânsito 
decorrentes de excesso de velocidade, adulteração de 
chassis, motores, documentos de veículos, embriaguez 
no trânsito, auto-lesão, atos dolosos ou culposos, e de 
ilícitos penais de exclusiva responsabilidade do proprie-
tário do veículo ou preposto, bem como, nos casos de 
ações privadas, onde por dever e atribuição do Estado 
decorrente do poder de polícia, for necessário o reco-
lhimento de veículos automotores em cumprimento a 
mandado de busca e apreensão do Poder Judiciário, 
os quais, nestes casos, deverão ser adimplidas todas 
as despesas decorrentes de estada e remoção do vei-
culo na integralidade, pelo proprietário, possuidor ou 
responsável do bem.

Parágrafo Único. O ressarcimento das despesas 
de remoção e estada será correspondente ao período 
integral em que o veículo permaneceu em Depósito.

Art 10º – Fica instituído o Registro Nacional de 
Leilões de Veículos Automotores – RENALVAM-, a ser 
coordenado pelo Departamento Nacional de Trânsito-
DENATRAN.

Art.11º Os veículos automotores recolhidos e 
apreendidos por transporte clandestino e abandonados 
nos Depósitos há mais de 90 (noventa dias) caso se 
encontrarem em condições de circulação será dado a 
mesma destinação dos bens para emprego na área da 
Segurança Pública na forma contida no § 5º do art. 5º 
da presente Lei mediante Ato de Destinação de Mer-
cadoria ou Alvará Judicial. 

Art. 12º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art.13º Revoga-se o contido na Lei Federal nº 
6.575, de 30 de setembro de 1978.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

A Lei Federal nº 6.575/78 que regulamentava 
os artigos da Lei Federal 5.108/66(CNT) e Decreto 
Federal nº 62.127/68 foi ab-rogada pelo Código de 
Trânsito Brasileiro-CTB senão vejamos. Ainda, sob a 
égide do vetusto Código Nacional de Trânsito – CNT 
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(Lei Federal nº 5.108/66) e o seu Regulamento (De-
creto nº 62.127/68) tais previsões foram REVOGADOS 
EXPRESSAMENTE pela Lei Federal nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 – CTB, verbis:

“Art. 341 – Ficam revogadas as leis 5.108, 
de 21 de setembro de 1966,....”. 

Ora, se a Lei Federal nº 6.575/78, regulava o rito 
do processo administrativo sobre o depósito e venda 
de veículos removidos, apreendidos e retidos, em todo 
o território nacional, com base no art. 95 do CNT e no 
RCNT as quais foram revogados, verbis:

“Art. 1º Os veículos removidos, retidos 
ou apreendidos, com base nas alíneas “e”,”f” 
e “g”, do art. 95, da Lei nº 5.108, de 21 de se-
tembro de 1978, serão depositados em locais 
designados pelo Departamento de Trânsito 
dos Estados ou repartições congêneres dos 
Municípios...”.

Despiciendo dizer, uma vez mais, que a Lei Fe-
deral nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código 
de Trânsito Brasileiro, vigente a partir de 22 de janeiro 
de 1998, “ab-rogou”, expressamente, a Lei Federal nº 
5.108, de 21 de setembro de 1966 – vetusto Código 
Nacional de Trânsito (principal) e, por óbvio, a legisla-
ção esparsa vinculada. 

Faz-se necessário, portanto, a regulamentação 
da cobrança de valores dos veículos envolvidos em 
acidentes de trânsito, ilícitos penais, incêndios (...). São 
grandes os prejuízos ao DETRAN/RS e aos Estados 
pelo vazio legiferante e pela lotação dos Depósitos. 
Segue proposição de norma federal:

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Pom-
peo de Mattos, Deputado Federal, PDT–RS.

PROJETO DE LEI Nº 5.877, DE 2009 
(Do Sr. Rodovalho)

Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setem-
bro de 2008, que “dispõe sobre o estágio 
de estudantes”, para suspender o período 
do estágio da estagiária gestante

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
4579/2009. 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, que “Dispõe sobre o estágio de es-
tudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nºs 6.494, 

de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março 
de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida 
Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e 
dá outras providências”, para suspender o período do 
estágio da estagiária gestante. 

Art. 2º O art. 12 da Lei nº 11.788, de 25 de se-
tembro de 2008, passa a vigorar acrescido do seguin-
te § 3º:

“Art. 12.  ................................................
§ 3º A estagiária que engravidar durante 

o estágio poderá ter o seu termo de compro-
misso suspenso pelo prazo de 120 (cento e 
vinte dias), que poderá ser retomado pelo pe-
ríodo remanescente, de comum acordo entre 
as partes.”

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

Justificação

A nossa iniciativa pretende garantir à estagiária 
que engravidar durante o período em que estiver es-
tagiando a suspensão de seu termo de compromisso 
pelo prazo de cento e vinte dias.

Para que não haja interferências indevidas no co-
mando da empresa, o projeto permite o retorno da es-
tagiária para completar o seu período de estágio, desde 
que haja concordância entre as partes. Essa medida 
mostra-se necessária, pois a empresa concedente ou 
a própria estagiária podem não ter interesse na con-
clusão do estágio. Além disso, no caso das empresas, 
a abertura de vagas para estágio é uma liberalidade, 
condição essa que deve ser mantida no caso da sua 
suspensão por motivo de gravidez.

Ressalve-se que o projeto não torna obrigatório 
o pagamento do salário-maternidade à estagiária, uma 
vez que o benefício somente é obrigatório se houver 
uma relação de emprego ou a contribuição para a 
Previdência Social.

Nesse contexto, como a Lei nº 11.788/08 já fa-
culta ao “educando inscrever-se e contribuir como 
segurado facultativo do Regime Geral de Previdência 
Social” (art. 12, § 2º), se a estagiária grávida tiver fei-
to essa opção será, automaticamente, beneficiária do 
salário-maternidade.

A possibilidade de suspender o estágio durante 
a gravidez tem sido uma preocupação constante das 
estagiárias, haja vista a dificuldade em se conseguir 
um bom local para essa prática, bem como a reper-
cussão que essa experiência pode ter sobre a vida 
profissional do estudante.
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Estando evidenciado o interesse público de que 
se reveste o projeto em tela, esperamos contar com o 
apoio de nossos Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – 
Deputado  Rodovalho.

PROJETO DE LEI Nº 5.878, DE 2009 
(Do Sr. Rodovalho)

Altera o art. 4º da Lei nº 7.998, de 11 
de janeiro de 1990, a fim de consolidar os 
requisitos para a concessão do seguro-
desemprego e de ampliar a quantidade de 
parcelas do benefício, de acordo com o 
número de filhos do trabalhador.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
4974/2005. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o art. 4º da Lei nº 7.998, 

de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do 
Seguro-Desemprego, o abono salarial, institui o Fundo 
de Amparo ao Trabalhador – FAT, e dá outras providên-
cias, a fim de consolidar os requisitos para a conces-
são do seguro-desemprego e de ampliar a quantidade 
de parcelas do benefício, de acordo com o número de 
filhos do trabalhador:

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º O benefício do seguro-desempre-
go será concedido ao trabalhador desempre-
gado por um período máximo variável de três a 
cinco meses, de forma contínua ou alternada, 
a cada período aquisitivo, cuja duração será 
definida pelo CODEFAT. 

§ 1º O benefício poderá ser retomado 
a cada novo período aquisitivo, observado o 
disposto no art. 3º desta lei. 

§ 2º A determinação do período máximo 
mencionado no caput deste artigo observará 
a seguinte relação entre o número de parcelas 
mensais do benefício do seguro-desemprego 
e o tempo de serviço do trabalhador nos trin-
ta e seis meses que antecederam a data de 
dispensa que deu origem ao requerimento do 
seguro-desemprego: 

I – três parcelas, se o trabalhador com-
provar vínculo empregatício com pessoa jurí-
dica ou pessoa física a ela equiparada, de no 
mínimo seis meses e no máximo onze meses, 
no período de referência; 

II – quatro parcelas, se o trabalhador 
comprovar vínculo empregatício com pessoa 
jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de 
no mínimo doze meses e no máximo vinte e 
três meses, no período de referência; 

III – cinco parcelas, se o trabalhador com-
provar vínculo empregatício com pessoa jurí-
dica ou pessoa física a ela equiparada, de no 
mínimo vinte e quatro meses, no período de 
referência. 

§ 3º A fração igual ou superior a quinze 
dias de trabalho será havida como mês integral, 
para os efeitos do parágrafo anterior. 

§ 4º O período máximo de que trata o ca-
put poderá ser excepcionalmente prolongado 
em até dois meses, para grupos específicos 
de segurados, a critério do CODEFAT, desde 
que o gasto adicional representado por este 
prolongamento não ultrapasse, em cada se-
mestre, dez por cento do montante da Reserva 
Mínima de Liquidez, de que trata o § 2º do art. 
9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, com 
a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.352, de 
28 de dezembro de 1991. 

§ 5º Na determinação do prolongamento 
do período máximo de percepção do benefício 
do seguro-desemprego, o CODEFAT obser-
vará, dentre outras variáveis, a evolução ge-
ográfica e setorial das taxas de desemprego 
no País e o tempo médio de desemprego de 
grupos específicos de trabalhadores. 

§ 6º O benefício do seguro-desemprego 
poderá ser retomado a cada novo período aqui-
sitivo, satisfeitas as condições arroladas no art. 
3º desta lei, à exceção do seu inciso II.

§ 7º O período máximo do seguro-desem-
prego estabelecido no caput será aumentado 
na seguinte proporção:

I – uma parcela adicional para o traba-
lhador desempregado que tenha entre quatro 
e seis filhos;

II – duas parcelas adicionais para o traba-
lhador que tenha sete filhos ou mais.” (NR)

Art. 2º Revoga-se a Lei nº 8.900, de 30 de junho 
de 1994.

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

Justificação

A proposta por nós idealizada estaria circunscri-
ta, em um primeiro momento, apenas ao aumento no 
número de parcelas do seguro-desemprego para os 
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trabalhadores desempregados em função do número 
de filhos que ele possuísse.

Essa hipótese está contemplada no § 7º do pro-
jeto e se justifica no fato de que o trabalhador que se 
encontre temporariamente alijado do mercado de traba-
lho terá dificuldades muito maiores em se sustentar na 
proporção direta do número de dependentes que pos-
sua. Assim, o trabalhador que tenha no mínimo quatro 
e no máximo seis filhos terá direito a uma prestação 
a mais do seguro-desemprego; já o trabalhador que 
tenha sete ou mais filhos fará jus a duas prestações 
adicionais do benefício.

Ocorre que, no momento em que estudávamos 
a matéria para a elaboração do projeto, verificamos 
um descompasso de técnica legislativa em relação à 
legislação que regulamenta o seguro-desemprego.

A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que 
regula o Programa do Seguro-Desemprego, o abo-
no salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor – FAT, regulamentou o benefício de forma ampla, 
estabelecendo, em seu art. 4º, que o benefício do 
seguro-desemprego seria concedido por um período 
máximo de quatro meses a cada período aquisitivo de 
dezesseis meses.

Posteriormente, a Lei nº 7.998/90 foi modificada 
pela Lei nº 8.900, de 30 de junho de 1994, cuja emen-
ta estabelece o seguinte: “dispõe sobre o benefício do 
seguro-desemprego, altera dispositivos da Lei nº 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990, e dá outras providências”.

Essa lei modificadora é composta de três artigos, 
sendo o art. 3º mera cláusula de vigência. O art. 1º, 
por outro lado, deu nova redação ao art. 2º da Lei nº 
7.998/90, o qual foi a ela incorporado. O último artigo 
(art. 2º), por sua vez, promoveu sensíveis modifica-
ções no procedimento para concessão do benefício. 
Nesse ponto é que observamos o equívoco de técni-
ca legislativa.

A lei principal do seguro-desemprego (Lei nº 
7.998/90) previa que o benefício seria concedido por 
um período máximo de quatro meses a cada período 
aquisitivo de dezesseis meses (art. 4º). Esse procedi-
mento foi profundamente alterado, como já dissemos, 
mas as alterações não foram incorporadas à lei prin-
cipal. Portanto temos as regras gerais relativas ao se-
guro desemprego na Lei nº 7.998/90 e um único artigo 
vigorando na Lei nº 8.900/94, o qual deveria ter sido 
acrescido à lei geral.

Assim determina a Lei Complementar nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998, que disciplina o processo para 
elaboração legislativa (art. 12, III), e que foi aprovada 
em data posterior às leis ordinárias citadas.

Uma vez que a nossa intenção era a de promo-
ver mudanças na concessão das parcelas do seguro-

desemprego, e tendo em vista que a Lei Complemen-
tar nº 95/98 também disciplina o procedimento para 
consolidação das leis federais (Capítulo III, Seção I), 
estamos aproveitando a presente proposição para ade-
quar a técnica legislativa da legislação sobre seguro-
desemprego.

Nesse contexto, estamos incorporando o art. 2º 
da Lei nº 8.900/94 no seu artigo equivalente na Lei nº 
7.998/90, no caso, o art. 4º, que se encontra atualmen-
te prejudicado. E nesse ponto é importante destacar 
que a única alteração de mérito que estamos pro-
pondo é a relativa ao § 7º do projeto. As demais são 
meras adequações de técnica legislativa. O caput do 
art. 2º e os §§ 1º a 5º do projeto já estão em vigor na 
Lei nº 8.900/94 e foram, simplesmente, incorporados 
à Lei nº 7.998/90. E o § 6º, por sua vez, é o atual pa-
rágrafo único do art. 4º da lei principal, que continua 
em vigência plena.

Em suma, entendemos que:
a) a modificação de mérito pleiteada no projeto 

(§ 7º – parcelas adicionais do seguro-desemprego 
para trabalhadores desempregados em função do 
número de filhos), como já exposto, é matéria que se 
justifica por estar amparada no princípio de que toda 
proposição legislativa deve estar fundamentada no 
interesse público;

b) as demais alterações visam tão somente aten-
der às determinações da Lei Complementar nº 95/98, 
no tocante à consolidação da legislação federal, não 
constituindo alterações de mérito.

Por todo o exposto, e certos de que a matéria, 
se aprovada, trará grandes avanços sociais à classe 
mais desfavorecida de nossa população, é que espe-
ramos contar com o apoio de nossos ilustres pares 
para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. Rodo-
valho, Deputado  Federal.

PROJETO DE LEI Nº 5.880, DE 2009 
(Do Sr. Filipe Pereira)

Dispõe sobre a duração dos créditos 
pré-pagos dos telefones celulares e dá ou-
tras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
7415/2002. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a duração dos cré-

ditos pré-pagos dos telefones celulares e dá outras 
providências.
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Art. 2º As operadoras de telefonia móvel são 
obrigadas a oferecer créditos pré-pagos com validade 
de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias e revalidar 
os créditos expirados a partir da inserção de novos 
créditos.

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

Justificação

A estipulação de um prazo pequeno pelas ope-
radoras de telefonia móvel de validade dos créditos 
adquiridos para utilização nos aparelhos de celular 
pré-pago configura abuso das operadoras, visto que o 
consumidor encontra-se forçado a utilizar os créditos 
de forma rápida, o que os impele ao consumismo de-
senfreado, tirando-lhes a liberdade de poupar e efetuar 
ligações realmente necessárias. 

Desta forma, não podemos admitir que as empre-
sas simplesmente “embolsem” os valores despendidos 
pelos usuários do serviço de telefonia móvel pré-pago, 
sem qualquer contraprestação. Não se pode considerar 
justo (em um sentido mais que legal, efetivamente mo-
ral, ético), que uma sociedade empresária com altíssimo 
poder econômico, com alta lucratividade, se apodere, 
sem qualquer causa legítima, dos recursos financeiros 
dos consumidores. Recursos estes escassos para a 
grande maioria dos usuários, especialmente aqueles 
que se utilizam do sistema de telefonia móvel pré-paga 
(pessoas de baixa renda que não podem pagar pela 
telefonia fixa ou móvel por assinatura).

Vale ressaltar, entretanto, que para manter a 
qualidade dos serviços prestados pelas operadoras e 
evitar o aumento nos custos para todos os usuários 
dede ser estipulado um período de, no mínimo, para 
utilização dos créditos. 

Assim, o presente projeto objetiva tratar o proble-
ma com mais justiça e, ao mesmo tempo, possibilitar 
que os usuários de telefones celulares pré-pagos se-
jam tratados com mais respeito e dignidade.

Diante da importância da matéria, estamos apre-
sentando este projeto, solicitando o valioso apoio de 
nossos pares desta Casa para a rápida transformação 
da proposição que ora apresentamos em Lei.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2009. – 
Deputado  Filipe Pereira, PSC-RJ.

PROJETO DE LEI Nº 5.881, DE 2009 
(Do Sr. Filipe Pereira)

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, que dispõe sobre a organização dos 
serviços de telecomunicações, a criação 
e funcionamento de um órgão regulador e 
outros aspectos institucionais, nos termos 

da Emenda Constitucional nº 8, de 1995, 
para tornar obrigatório a abertura de postos 
de atendimento pessoal pelas prestadoras 
de serviços de telefonia fixa ou móvel e de 
acesso à internet.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
2522/2007. 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta dispositivos à Lei nº 

9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a 
organização dos serviços de telecomunicações, a 
criação e funcionamento de um órgão regulador e ou-
tros aspectos institucionais, nos termos da Emenda 
Constitucional nº 8, de 1995, para tornar obrigatório 
a abertura de postos de atendimento pessoal pelas 
prestadoras de serviços de telefonia fixa ou móvel e 
de acesso à internet.

Art. 2º A Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 212-A: 

“Art. 212-A. As prestadoras de serviços de 
telefonia fixa ou móvel e de acesso à internet 
ficam obrigadas a oferecer aos seus usuários 
postos de atendimento pessoal, instalados 
em microrregiões de até cem mil habitantes, 
com prazo máximo para atendimento de 30 
(trinta) minutos, sendo vedado serviço que 
só possa ser prestado ou esclarecido por via 
telefônica.”

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

Justificação

Os serviços de telecomunicações continuam li-
derando o maior número de reclamações feitas pelos 
consumidores no setor de serviços essenciais. Sendo 
que a falta de ponto de atendimento físico para o rece-
bimento de queixas, reclamações e pedidos de rescisão 
dos usuários é a maior reclamação do consumidor. 

Atualmente, somente é oferecido o sistema de 
teleatendimento (call center), forma única de comu-
nicação entre o consumidor e a empresa prestadora 
quando se trata desses assuntos. Os pontos de venda 
de serviços e produtos das operadoras de telefonia 
móvel não recebem ou não dispõem de unidade para 
o atendimento a queixas e reclamações apresentadas 
pessoalmente pelos consumidores.

Os órgãos de defesa do consumidor argumentam 
que o serviço de call center (atendimento telefônico) é 
inadequado e insuficiente para atender a essa deman-
da, e pretendem que as prestadoras de serviços de 
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telefonia móvel sejam obrigadas a disponibilizar outras 
e específicas formas de atendimento aos consumido-
res, notadamente postos de atendimento pessoal. As 
operadoras alegam que não há previsão legal desse 
tipo de obrigação e que exploram o serviço de tele-
fonia móvel sob o regime jurídico de direito privado, 
não podendo sofrer ingerência na esfera de assuntos 
administrativos internos.

Assim, o presente projeto objetiva tratar o proble-
ma com mais justiça e, ao mesmo tempo, possibilitar 
que os usuários dos serviços de telefonia e internet 
sejam tratados com mais respeito e dignidade.

Diante da importância da matéria, estamos apre-
sentando este projeto, solicitando o valioso apoio de 
nossos pares desta Casa para a rápida transformação 
da proposição que ora apresentamos em Lei.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2009. – 
Deputado  Filipe Pereira, PSC-RJ.

PROJETO DE LEI Nº 5.882, DE 2009 
(Do Sr. Damião Feliciano)

Cria a “Bolsa-Medicamento” no âmbito 
do Sistema Único de Saúde

Despacho: Às Comissões de Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei cria a “Bolsa-Medicamento”, nos 

termos em que especifica.
Art. 2º. A Bolsa-Medicamento consiste na doa-

ção dos medicamentos necessários para o tratamen-
to de doença crônica e que tenham sido prescritos no 
âmbito dos serviços integrantes do Sistema Único de 
Saúde – SUS.

§ 1º O benefício especificado no caput não po-
derá, em qualquer hipótese, ser concedido na forma 
de moeda corrente.

§ 2º Os medicamentos objeto da doação de que 
trata o caput devem estar incluídos na Relação Na-
cional de Medicamentos Essenciais ou excepcionais 
elaboradas pelo Ministério da Saúde.

§ 3º A Bolsa-Medicamento será distribuída aos 
beneficiários pelas instituições de saúde vinculadas 
ao SUS.

Art. 3º Fará jus à Bolsa-Medicamento a pessoa 
portadora de doença crônica que preencher os se-
guintes requisitos:

l – ter idade mínima de sessenta anos;
II – ter renda mensal de até um salário mínimo;

III – estar em acompanhamento de saúde em 
serviço que integra o Sistema Único de Saúde;

IV – fazer uso continuado de medicamento.
Art. 4º As despesas decorrentes da presente 

lei correrão à conta das dotações orçamentarias da 
saúde.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A garantia de acesso aos medicamentos é uma 
das principais questões colocadas no contexto sanitário 
atual, em nosso País. Essa é uma questão premente e 
vital para milhares de doentes que não têm meios de 
adquirir os medicamentos básicos para a restauração 
de sua saúde.

O direito à vida está insculpido na Constituição 
como um direito fundamental do ser humano e ele não 
pode ser dissociado do direito à saúde, aí incluído o 
acesso aos medicamentos essenciais, dado que esse 
é um requisito básico para a garantia da vida daque-
les que foram, desafortunadamente, acometidos por 
alguma patologia.

A insuficiência das políticas públicas na área da 
assistência farmacêutica, em nosso país, é evidencia-
da pelos inúmeros processos judiciais que correm no 
sentido de obrigar a que os gestores de saúde cum-
pram com os dispositivos constitucionais e viabilizem 
o direito dos cidadãos a ter os medicamentos de que 
necessitam para a preservação de sua vida.

Essa é uma área na qual tem havido diversas 
iniciativas inovadoras por parte do Governo e que 
tem apresentado progressos importantes no sentido 
da ampliação do acesso aos medicamentos e do uso 
racional. Estão aí as políticas dos genéricos, o monito-
ramento e controle de preços, as farmácias populares. 
No entanto, essas iniciativas ainda não são suficientes, 
principalmente para a parcela da população que não 
pode adquirir medicamentos no mercado, ainda que 
a preços reduzidos.

Há um enorme contingente de brasileiros que 
está em situação de pobreza extrema e que depende 
integralmente do Sistema Único de Saúde para o aten-
dimento de suas necessidades, inclusive em relação 
aos medicamentos. As pessoas idosas dos estratos 
sociais mais carentes são, particularmente, mais vul-
neráveis às doenças crônicas, não possuindo meios 
de prover o próprio tratamento.

Não podemos esperar que se solucionem os pro-
blemas estruturais do país e do setor saúde, em parti-
cular, para resolver as dificuldades de acesso dessas 
pessoas aos medicamentos de que necessitam. Diante 
da gravidade da situação dos milhões de brasileiros 
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idosos carentes, devemos encontrar prontamente uma 
solução jurídica que permita dar uma resposta imediata 
aos doentes que dela dependem.

Este é o objetivo da presente proposição: propiciar 
às pessoas idosas portadoras de doenças crônicas e 
pobres o acesso aos medicamentos indispensáveis à 
manutenção da vida. Esses medicamentos não podem 
faltar no SUS. Para garantir que estejam disponíveis e 
cheguem à população necessitada, propomos a institui-
ção da Bolsa-Medicamento, que concretiza a integrali-
dade da assistência à saúde prevista na Constituição 
e apresenta grande alcance social.

Por tudo isso, temos a certeza de que contare-
mos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação 
da matéria.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – 
Deputado  Damião Feliciano.

PROJETO DE LEI Nº 5.886, DE 2009 
(Do Sr. Maurício Rands)

Dispõe sobre o bloqueio de aparelhos 
celulares furtados ou roubados e dá outras 
providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
377/2007. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Esta lei dispõe sobre o bloqueio de aparelhos 

celulares furtados ou roubados.
O assinante do Serviço Móvel Pessoal (SMP) que 

tiver seu celular roubado ou furtado poderá solicitar da 
operadora o bloqueio gratuito do código de acesso do 
assinante e do aparelho terminal móvel.

§ 1o Para solicitar o bloqueio de que trata o ca-
put o assinante deverá registrar boletim de ocorrência 
junto à autoridade policial e informar à operadora, no 
momento da solicitação, os dados do aparelho.

§ 3o As operadoras do SMP deverão oferecer 
código de acesso gratuito para atender à solicitação 
de que trata esta lei.

As operadoras do SMP deverão manter atuali-
zado cadastro nacional único, disponível para todas 
as operadoras do serviço, dos códigos de acesso dos 
assinantes e dos aparelhos terminais móveis bloque-
ados, estes identificados a partir do respectivo número 
de série (código IMEI).

Parágrafo único. A operadora do SMP deverá 
consultar o cadastro de que trata o caput evitando a 
ativação de terminais bloqueados por qualquer ope-
radora.

O descumprimento desta lei sujeitará os infrato-
res às sanções previstas nos artigos 173 a 182 da Lei 
no 9.472, de 16 de julho de 1997, sem prejuízo das de 
natureza civil e penal.

Esta lei entra em vigor após a sua publicação.

Justificação

O número de linhas da telefonia móvel ultrapas-
sou os 150 milhões, chegando a quase um aparelho 
celular por habitante. Na esteira dessa densidade en-
contra-se a diversidade de fabricantes e de modelos 
de aparelhos celulares, competindo pela atenção do 
mercado consumidor. A acirrada disputa fez com que 
os aparelhos, destinados originalmente à comunica-
ção de voz, adquirissem novas funcionalidades, dando 
origem a terminais cada vez mais sofisticados e, por 
sua vez, de maior valor econômico.

Como conseqüência dessa profusão de terminais 
e de linhas, assim como das facilidades para o acesso 
às tecnologias inerentes às telecomunicações, o furto 
de aparelhos celulares tem se tornado constante entre 
a população. Estimativas indicam em mais de um mi-
lhão o número de aparelhos celulares furtados no país. 
Outrossim, a subtração de celulares é apontado como 
sendo o furto mais registrado em delegacias.

Entendemos que a alta incidência desse tipo de 
furto, ou roubo, está relacionada à facilidade de revenda 
ou reutilização dos aparelhos. Pela prática comumen-
te adotada pelos contraventores ou até por usuários 
desavisados, os terminais são reativados na mesma 
linha ou habilitando outro cartão de identificação de 
assinante, o SIM card, também conhecido como chip 
da operadora.

Com o intuito de coibir a prática que não dá sinais 
de arrefecimento em virtude da inação das operado-
ras, optamos por apresentar o presente projeto de lei. 
Pela medida, a operadora deverá bloquear a linha e o 
aparelho quando da comunicação do furto ou roubo 
por parte do assinante. O bloqueio do aparelho poderá 
ser feito mediante o uso do número serial do terminal, 
conhecido como código IMEI. Como forma de permi-
tir o uso correto da medida por parte dos assinantes, 
somente será aceito o bloqueio de usuários que tive-
rem realizado o registro formal da ocorrência junto à 
autoridade policial.

O projeto igualmente dispõe sobre a criação de 
um cadastro único nacional por parte das operadoras 
como forma de evitar que aparelhos originalmente ha-
bilitados para uma operadora possam ser desbloque-
ados para uso em outra rede.

Dessa forma, entendemos que o roubo de apa-
relhos será coibido, uma vez que esses não poderão 
mais ser reutilizados, diminuindo assim a incidência 
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desse tipo de ilegalidade. Para as operadoras consi-
deramos que será igualmente benéfico pois o cadas-
tro dos aparelhos refletirá de forma mais fidedigna o 
perfil verdadeiro dos assinantes e possibilitará a ma-
nutenção eficiente do cadastro de números utilizados 
corretamente.

Face ao exposto, solicitamos aos nobres pares o 
apoio à APROVAÇÃO do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – 
Deputado  Maurício Rands.

PROJETO DE LEI Nº 5.888, DE 2009 
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Institui o Dia Nacional do Médico de 
Família e Comunidade.

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Médico de 

Família e Comunidade a ser comemorado anualmente 
em todo território nacional no dia 5 de dezembro.

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

Justificação

A priorização da intervenção no nível da família 
como forma de integração e dinamização das diversas 
políticas sociais vem ganhando força em vários paí-
ses, após a Organização das Nações Unidas (ONU) 
ter definido 1994 como Ano Internacional da Família. 
Na política Nacional de Saúde a valorização da famí-
lia resultou Programa Saúde da Família apoiado pelo 
Ministério da Saúde (MS).

Medicina de Família e Comunidade (MFC) é uma 
especialidade médica caracterizada pela atenção inte-
gral à saúde e por levar em consideração a inserção 
do paciente na família e na comunidade. 

Reconhecida desde 1981 pelo Ministério da Edu-
cação, por intermédio dada Comissão Nacional de 
Residência Médica, com o nome de Medicina Geral e 
Comunitária, no ano de 2002, em atenção à proposta 
da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Co-
munidade (SBMFC) ganhou nova nomenclatura por 
intermédio de uma resolução conjunta do Conselho 
Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e 
Comissão Nacional de Residência Médica.

Das 54 especialidades reconhecidas pela Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB) a Medicina de Família e 
Comunidade (MFC) é a única especialidade clínica que 

tem como campo de prática e estudo todas as pessoas 
de todas as idades e ambos gêneros, de maneira conti-
nuada e integral resgatando a relação médico-paciente 
prejudicada pela grande fragmentação decorrente da 
ultra-especialização da medicina.

Segundo a literatura mundial, trabalhando em 
equipe multiprofissional, a resolutividade desses pro-
fissionais alcança percentuais positivos em torno de 
80 a 90% das questões que demandam Atenção Pri-
mária à Saúde (APS) compreendida pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como alicerce dos sistemas 
de saúde mais qualificados, justos e com custos-be-
nefícios efetivos.

A instituição do “Dia Nacional do Médico de Famí-
lia e Comunidade”, é portanto, uma justa homenagem 
e reconhecimento público aos especialistas que tanto 
contribuem para a garantia das condições de saúde e 
vida da população brasileira.

A data escolhida 5 de dezembro, faz alusão ao dia 
do nascimento da Sociedade Brasileira de Medicina de 
Família e Comunidade (SBMFC), única associação em 
território nacional com o direito de promover concursos 
para obtenção de Título de Especialista em Medicina 
de Família e Comunidade. 

Dada a relevância social da Proposta, esperamos 
contar com o apoio dos nobres Pares na sua rápida 
apreciação e aprovação

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. 
Deputado  Raimundo Gomes de Matos

PROJETO DE LEI Nº 5.906, DE 2009 
(Da Comissão Especial destinada ao exame  

e a avaliação da Crise Econômico-Financeira e,  
ao final, formular propostas ao Poder Executivo  
e ao País, especificamente no que diz respeito  

à repercussão no Comércio.)

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

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
4583/2009. Esclareço, por oportuno, que em 
decorrência desta apensação, o PL 4.583/09 
passará a tramitar em regime de prioridade e 
sujeito à apreciação do Plenário. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

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

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

Art. 2º. O art. 26 da Lei nº 11.457, de 16 de março 
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 26. O valor correspondente à com-
pensação de débitos relativos às contribuições 
de que trata o art. 2º desta lei será repassado 
ao Fundo do Regime Geral de Previdência 
Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a 
data em que ela for promovida de ofício, em 
que for deferido o respectivo requerimento ou 
em que for apresentada a declaração de que 
trata o § 1º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 
de dezembro de 1996.

Parágrafo único. (revogado).” (NR)

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

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

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

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

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

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

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

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

Justificação

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

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

continuamente acumulados em virtude das compras 
de máquinas, equipamentos e outros insumos.

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

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

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

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

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

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

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2009. – 
Deputado  Rodrigo Rocha Loures Deputado  Neudo 
Campos, Presidente Relator.
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PROJETO DE LEI Nº 5.910, DE 2009 
(Do Supremo Tribunal Federal)

MENSAGEM Nº 148/2009

Cria, no âmbito do Conselho Nacional 
de Justiça, o Departamento de Monitora-
mento e Fiscalização do Sistema Carcerário 
e do Sistema de Execução de Medidas So-
cioeducativas e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (Art. 54 RICD); e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica criado, no âmbito do Conselho Na-

cional de Justiça, o Departamento de Monitoramento 
e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de 
Execução de Medidas Socioeducativas – DMF.

§ 1º Constituem objetivos do DMF, dentre outros 
correlatos que poderão ser estabelecidos administra-
tivamente:

I – monitorar e fiscalizar o cumprimento das re-
comendações e resoluções do Conselho Nacional de 
Justiça em relação à prisão provisória e definitiva, me-
dida de segurança e de internação de adolescentes;

II – planejar, organizar e coordenar, no âmbito 
de cada tribunal, mutirões para reavaliação da prisão 
provisória e definitiva, da medida de segurança e da 
internação de adolescentes, e para o aperfeiçoamento 
de rotinas cartorárias;

III – acompanhar e propor soluções em face de 
irregularidades verificadas no sistema carcerário e no 
sistema de execução de medidas socioeducativas;

IV – fomentar a implementação de medidas pro-
tetivas e de projetos de capacitação profissional e 
reinserção social do interno e do egresso do sistema 
carcerário;

V – propor ao Conselho Nacional de Justiça, em 
relação ao sistema carcerário e ao sistema de execu-
ção de medidas socioeducativas, a uniformização de 
procedimentos, bem como estudos para aperfeiçoa-
mento da legislação sobre a matéria;

VI – acompanhar e monitorar projetos relativos à 
abertura de novas vagas e ao cumprimento da legisla-
ção pertinente em relação ao sistema carcerário e ao 
sistema de execução de medidas socioeducativas;

VII – acompanhar a implantação e o funciona-
mento de sistema de gestão eletrônica da execução 

penal e de mecanismo de acompanhamento eletrônico 
das prisões provisórias;

VIII – coordenar a instalação de unidades de 
assistência jurídica voluntária no âmbito do sistema 
carcerário e do sistema de execução de medidas so-
cioeducativas.

§ 2º Para a consecução dos objetivos institucionais 
do DMF, o Conselho Nacional de Justiça poderá:

I – estabelecer vínculos de cooperação e inter-
câmbio com órgãos e entidades públicas ou privadas, 
nacionais, estrangeiras ou supranacionais, no campo 
de sua atuação;

II – celebrar contratos com pessoas físicas e ju-
rídicas especializadas.

Art. 2º O Departamento será coordenado por um 
juiz auxiliar nomeado pelo Presidente do Conselho Na-
cional de Justiça e supervisionado por um conselheiro 
designado pelo plenário, e contará com a estrutura de 
cargos em comissão e funções comissionadas previs-
tas no artigo seguinte.

Art. 3º Ficam criados no Quadro de Pessoal do 
Conselho Nacional de Justiça:

I – 1 (um) cargo em comissão de nível CJ-3;
II – 3 (três) funções comissionadas de nível 

FC-6;
III – 3 (três) funções comissionadas de nível 

FC-5.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação 

desta lei correrão à conta dos créditos consignados à 
Unidade Orçamentária do Conselho Nacional de Jus-
tiça no Orçamento Geral da União.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente anteprojeto de lei tem por objetivo a 
criação do Departamento de Monitoramento e Fisca-
lização do Sistema Carcerário e do Sistema de Exe-
cução de Medidas Socioeducativas, com a estrutura 
mínima necessária ao seu funcionamento.

Desde a sua implementação, o CNJ vem se des-
tacando pela atuação coordenada em temas de gran-
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de interesse da sociedade. Dentre esses temas está 
o sistema carcerário e o de execução de medidas so-
cioeducativas.

Há um ano, o Conselho Nacional de Justiça fazia 
sua primeira incursão pelo Sistema Carcerário, objeti-
vando reexaminar as prisões em todo o País, verificar 
a qualidade do encarceramento e, assim, definir sua 
linha de atuação nesse tema.

O trabalho começou no Rio de Janeiro em agosto 
de 2008, numa coordenação integrada entre o Con-
selho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro.

Após esta primeira iniciativa, o trabalho está sendo 
realizado em outros dezesseis estados da federação, 
passando em revista todos os processos e inquéritos de 
presos provisórios, condenados, cumpridores de medi-
das de segurança e de internações de adolescentes.

Além da verificação dos processos judiciais, o 
Conselho está inspecionando estabelecimentos pe-
nais, coordenando projetos de verificação de direitos 
previdenciários dos presos; de informatização das 
varas de execução penal; e, de reinserção social de 
internos e egressos.

No Espírito Santo, foram feitas inspeções em oito 
unidades prisionais, pelo Conselho Nacional de Justiça. 
Irregularidades de toda sorte foram encontradas, tais 
como superlotação, lixo acumulado, infestação por ra-
tos, presos portadores de doenças infecto-contagiosas, 
doentes vários sem tratamento médico adequado, falta 
de disciplina. O trabalho resultou num compromisso 
firmado pelo Governo do Estado, comprometendo-se 
a melhorar o padrão de encarceramento e adequar o 
número de vagas na grande Vitória, até dezembro de 
2009, e em todo o Estado, até dezembro de 2010.

No Ceará o mutirão carcerário também realiza 
um mutirão da previdência e assistência social, a fim 
de examinar a possibilidade de conferir direitos sociais 
aos presos e seus familiares, iniciativa que se pretende 
estender a todo o País.

Portanto, o trabalho do mutirão, ao logo do tem-
po, incorpora novas iniciativas, novas ações e preo-
cupações, a partir da aproximação que se faz com o 
Sistema Carcerário, que tem possibilitado conhecer 
sua complexidade.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça busca 
várias parcerias com órgãos públicos e com a sociedade 
civil, no tocante à capacitação profissional, reinserção 
social e acesso a serviços públicos sociais, tais como 
previdência e assistência social.

Os números do Sistema Carcerário impressionam. 
A população carcerária, medida em junho de 2009, 
segundo o DEPEN, é de 469.546 presos.

Desses, 259.773 são condenados (55,32%), e 
209.773 são provisórios (44,68%), gerando uma taxa 
de encarceramento de 245 presos por grupo de 100.000 
habitantes.

Apesar do percentual médio de presos provi-
sórios, de 44,68%, 11 estados brasileiros superam o 
percentual de 50%, – sete estão acima de 60% – e 
dois estão acima de 70%.

Em dezembro de 2008, a população carcerária 
era de 446,687. Desses, 254.738 eram condenados 
(57,03%), e 191.949 (42,97%) eram provisórios, e 
a taxa de encarceramento era de 227 por grupo de 
100.000 habitantes.

Esses números indicam que em seis meses, a 
população carcerária aumentou em 22.859, e a taxa 
de encarceramento saltou de 227 para 245, sem o cor-
respondente aumento de vagas, o que significa mais 
superlotação e degradação do ambiente prisional.

Além da falta de vagas, o sistema de justiça cri-
minal apresenta deficiências de toda ordem: falta po-
lícia técnica; falta estrutura necessária à condução de 
presos as audiências; inúmeros processos criminais 
aguardam parecer do Ministério Público, com flagrante 
excesso de prazo; falta atuação efetiva das defenso-
rias públicas nos presídios e unidades de internação 
de adolescentes. É extremamente demorada a trami-
tação dos processos nas varas criminais e nas varas 
de execução criminal.

Vê-se que a ineficiência é sistêmica, e tem reflexo 
direto na segurança pública, pois temos milhares de réus 
soltos sem perspectiva de julgamento, e outros tantos 
que estão presos, com excesso de prazo da prisão cau-
telar ou com excesso no cumprimento da pena.

Só para ilustrar, a Vara do Tribunal do Júri de Ja-
boatão dos Guararapes, Grande Recife, tem atualmen-
te 2.600 processos pendentes de julgamento, sendo 
460 de réus presos, contando com apenas uma juíza 
e dez servidores.

Não há dúvidas de que esse quadro favorece a 
impunidade, desconsidera o sofrimento da vítima, reali-
menta a violência urbana, e afronta direitos e garantias 
básicas escritos no texto constitucional.

Os mutirões bem evidenciam essas mazelas e 
jogam luz sobre essa questão.

Os dados de um ano de trabalho das equipes dos 
mutirões revelam que, até o dia 25-8-2009, já tinham 
sido examinados 31.248 processos, sendo concedidos 
8.579, dentre esses, 5.365 alvarás de soltura.

No Espírito do Santo, a equipe encontrou preso 
provisório aguardando julgamento há onze anos, e 
três doentes terminais; na Paraíba encontrou preso 
com sentença absolutória sem expedição de alvará 
de soltura, com excesso de quase um ano.
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Embora já se tenha dito, a respeito dos resultados 
desse trabalho, que um único liberto com excesso de 
execução justificaria todo o esforço (temos centenas), 
para, além disso, os mutirões carcerários abriram a dis-
cussão do problema à toda a sociedade e aos órgãos 
públicos responsáveis, em especial.

É preciso dizer que esse modelo é inadequado e 
exige mudanças urgentes. Na essência, nos mutirões 
carcerários estão em discussão a impunidade, a segu-
rança pública, e o respeito aos direitos humanos.

Nesse contexto, dada a importância do tema, 
que se pretende reestruturar esse trabalho no âmbito 
do Conselho Nacional de Justiça, por meio de um de-
partamento específico, com atribuições abrangentes 
de todo o sistema.

Brasília, 31 de agosto de 2009. – Ministro Gilmar 
Mendes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.931, DE 2009 
(Do Sr. Guilherme Campos)

Fica instituído o Dia Nacional da As-
tronomia, a ser celebrado anualmente no 
dia 2 de dezembro.

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional da Astro-

nomia, a ser celebrado anualmente no dia 2 de de-
zembro. 

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

Justificação

O ano de 2009 foi escolhido pela comunidade 
internacional como o Ano Internacional da Astronomia 
para comemorar quatro séculos desde as primeiras 
observações telescópicas do céu feitas por Galileu 
Galilei. 

Nestes quatrocentos anos, a astronomia evoluiu, 
dando importante contribuição para outras ciências, 
em especial para a Física e a Matemática. Sem os 
avanços da astronomia, não se teriam desenvolvido 
ferramentas conceituais imprescindíveis para a análise 
espectral de luz, para a fusão nuclear e para o estudo 
das partículas elementares.

Isso sem falar no surpreendente conhecimento que 
passamos a deter sobre o universo, fruto do desenvolvi-
mento havido na área de astronomia no século passado. 

A Astronomia no Brasil iniciou há 171 anos, com 
o estabelecimento do Observatório Nacional pelo im-
perador Dom Pedro I em 1827, com o objetivo principal 
de manter a hora oficial para orientar a navegação. O 
Observatório Nacional marcava o meio-dia com um tiro 
de canhão, e mais tarde com o lançamento de balões. 
Ainda hoje o Observatório Nacional é encarregado da 
hora oficial brasileira, mas já há muitos anos o sinal da 
hora é emitido por rádio. Atualmente, o observatório, 
localizado na cidade do Rio de Janeiro, desenvolve 
pesquisas, ministra ensino de graduação e pós-gra-
duação e presta serviços tecnológicos.

Diversos outros centros de Astronomia encon-
tram-se instalados no Brasil: o Instituto Astronômico e 
Geofísico da USP, o Departamento de Astronomia da 
UFRGS, o Departamento de Astronomia no INPE, em 
São José dos Campos.. Existem também importantes 
grupos de pesquisa em Astronomia na Universidade 
Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (Observatório do Valongo), Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade 
Federal de Santa Maria e na Universidade Federal de 
Santa Catarina. Outros pequenos grupos estão ins-
talados na Universidade de Campinas, Universidade 
Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Feira 
de Santana, Universidade Federal do Mato Grosso, e 
outros. Hoje existem cerca de 250 doutores em Astro-
nomia no Brasil.

Considerando essa renomada experiência cientí-
fica na área, vimos propor a instituição do Dia Nacional 
da Astronomia, em 2 de dezembro, data em que de-
verão ser realizados eventos e comemorações, como 
forma de destacar a importância que nosso País atribui 
ao desenvolvimento dessa área. 

Na verdade, o Dia Nacional da Astronomia já é 
comemorado, tendo sido escolhido o dia 2 de dezem-
bro para homenagear Dom Pedro II, uma vez que, 
nesse data, celebra-se seu aniversário de nascimen-
to. Embora não tenha sido o criador do Observatório 
Nacional, Dom Pedro II empenhou-se em equipá-lo 
e reorganizá-lo, tornando-o um destacado centro de 
pesquisas. Sua paixão pela astronomia, sua ciência 
preferida, era amplamente conhecida.

A instituição em lei de uma data nacional dedi-
cada ao tema, assim como a escolha de 2009 como 
Ano Internacional da Astronomia, tem também como 
objetivo ampliar a divulgação da astronomia para o 
público em geral, dando-lhe oportunidade de acesso 
a informações e programas educacionais sobre o as-
sunto. Esperamos, como subproduto desse esforço, 
que um maior número de jovens brasileiros tenham 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50277 

interesse em se engajar numa carreira científica na 
área de Astronomia.

Por essas razões, esperamos contar com o apoio 
de nossos Pares para a aprovação da proposta que 
ora submetemos à consideração desta Casa.

Sala das Sessões, 1 de setembro de 2009. – 
Deputado  Guilherme Campos.

PROJETO DE LEI Nº 6.011, DE 2009 
(Do Sr. José C. Stangarlini)

Institui o Dia do Corretor de Seguros.

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o “Dia do Corretor de Se-

guros”, a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de 
outubro.

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

Justificação

O Mercado de Seguros tem fundamental impor-
tância na vida econômica do país, sendo o Corretor de 
Seguros agente determinante para o desenvolvimento 
de todos os processos de seguros.

A atividade dos corretores de seguros é abrangida 
por um universo de profissionais preocupados com o 
crescimento do mercado, a prestação de serviços de 
boa qualidade e a consultoria assistencial eficiente. A 
categoria compreende milhares de profissionais mar-
cando sua presença em todo o Brasil.

Em face da relevância da atividade do Corretor de 
Seguros acreditamos que o Brasil deva se associar à 
comemoração da data do Dia do Corretor de Seguros, 
tornando-a ainda mais abrangente e significativa.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – 
Deputado  José Carlos Stangarlini, PSDB/SP .

PROJETO DE LEI Nº 6.016, DE 2009 
(Do Sr. Jairo Ataide)

Denomina de Deputado  Federal Fer-
nando Diniz a Barragem de Berizal, situada 
na Bacia do Rio Pardo, em Minas Gerais.

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominada Deputado  Federal Fer-

nando Diniz a Barragem de Berizal, situada na Bacia 
do Rio Pardo, MG.

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

Justificação

Este projeto de lei, tem como finalidade dar de-
nominação de Deputado  Fernando Alberto Diniz à 
Barragem de Berizal, situada no alto do Rio Pardo, 
Estado de Minas Gerais, homenageando in-memore 
a um dos mais atuantes defensor da implantação da 
barragem de Berizal , por entender ser primordial ao 
desenvolvimento econômico e social da região.

Fernando Alberto Diniz tem uma trajetória de 18 
anos como deputado federal, iniciada na legislatura de 
1991, tendo se destacado como autor de várias proposi-
ções legislativas e brilhante atuação parlamentar como 
titular em cargos nas Comissões Especiais e Perma-
nentes da Câmara Federal e do Congresso Nacional. 
Participou de Comissões Parlamentares de Inquérito 
(CPI) entre elas: Internacionalização da Amazônia e 
Obras Inacabadas do Governo Federal.

Demonstrou notória capacidade administrativa 
ocupando vários cargos no âmbito do governo do Es-
tado de Minas Gerais, emprestando sua experiência de 
empresário bem sucedido às realizações de obras públi-
cas em favor da população menos assistida do interior 
do Estado, e notável capacidade de articulação política 
como Secretário de Governo de Minas Gerais.

Sua atuação política é reconhecida nas diversas 
condecorações que recebeu:

– Diploma de Honra ao Mérito Partidário 
do PMDB – Diretório de MG (1997);

– Medalha da Ordem do Mérito Legisla-
tivo da Câmara Municipal de Belo Horizonte 
(1987);

– Medalha de Mérito Legislativo Estadual 
da Assembléia Estadual (1988);

– Medalha de Honra da Inconfidência – 
Governo de Minas Gerais (1987).

– Cidadão Honorário dos municípios de 
Baldim, Araçai, Descoberto, Itaobim, São João 
da Ponte, Tupaciguara, Papagaio, Janaúba, 
Mirabela e Japonvar.

Entendo ser justa e meritória essa homenagem 
ao deputado Fernando Diniz, cujos serviços prestados 
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ao povo do sertão, encontra sua amplitude em Guima-
rães Rosa “o sertão está em toda parte, o sertão está 
dentro da gente.” 

É com esse espírito que oferecemos à apreciação 
dos nobres Pares o presente Projeto de Lei e espera-
mos contar com o apoio de todos.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – Jairo 
Ataide, Deputado  Federal.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.805, DE 2009 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 155/2009 
AVISO Nº 151/2009 – C. Civil

Aprova o texto da Convenção Relativa 
à Admissão Temporária, também conhecida 
como “Convenção de Istambul”, celebrada 
em 26 de junho de 1990, sob os auspícios 
da Organização Mundial de Aduanas.

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Industria e Comércio; 
Finanças e Tributação (mérito e art. 54, RICD); 
e Constituição e Justiça e de cidadania (art. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário..

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovada a adesão da República Fede-

rativa do Brasil ao texto da Convenção Relativa à Admis-
são Temporária, também conhecida como “Convenção 
de Istambul”, celebrada em 26 de junho de 1990, sob os 
auspícios da Organização Mundial de Aduanas, e ao texto 
de seus Anexos A, B.1, B.2, B.5 e B.6.

Art. 2º A adesão da República Federativa do Brasil 
ao Anexo A da Convenção referida no artigo anterior 
se dará mediante o exercício do direito de formular re-
serva referente à possibilidade de recusa de aceitação 
do Carnê ATA para tráfego postal, em conformidade 
com o disposto nos termos do artigo 18 do Anexo A e 
do artigo 29 da Convenção.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão da referida Convenção ou de seus 
respectivos anexos, bem como quaisquer ajustes com-
plementares que, nos termos do inciso I do artigo 49 
da Constituição Federal, acarretem encargos ou com-
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2009. – 
Deputado  Severiano Alves, Presidente.

MENSAGEM Nº 155, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto da Convenção relativa à 
Admissão Temporária, também conhecida 
como “Convenção de Istambul”, celebrado 
em 26 de junho de 1990, sob os auspícios 
da Organização Mundial de Aduanas.

Despacho: Às Comissões de: Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio; Finanças e 
Tributação (mérito e art. 54, RICD); e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário..

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, interino, 
o texto da Convenção Relativa à Admissão Temporá-
ria, também conhecida como “Convenção de Istambul”, 
celebrado em 26 de junho de 1990, sob os auspícios 
da Organização Mundial de Aduanas.

Brasília, 13 de março de 2009.

EM Nº 451 MRE DACESS/DAI/– XCOI

Brasília, 1º de dezembro de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Elevo a consideração de Vossa Excelência o ane-

xo texto da “Convenção Relativa à Admissão Temporária”, 
também conhecida como “Convenção de Istambul”, ce-
lebrada em 26 de junho de 1990. A referida Convenção 
foi elaborada sob os auspícios da Organização Mundial 
de Aduanas e visa a facilitar os procedimentos de ad-
missão temporária de bens com suspensão de tributos, 
garantindo maior agilidade na entrada e retomo de mer-
cadorias. A Convenção, em vigor desde 1993, permite 
que representantes comerciais, exibidores, executivos 
e outros profissionais desembarassem seus bens com 
maior celeridade, com eles transitem por mais de um 
país, usem o mesmo documento para várias viagens e 
retomem ao seu país sem atrasos.

2. A adoção da Convenção teria, ainda, o mérito de 
adequar o regime aduaneiro brasileiro àquele em vigor na 
maioria dos países industrializados. Implicaria, ademais, 
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maior segurança para as operações de ingresso tempo-
rário de bens, visto que a Convenção prevê a garantia de 
pagamento dos tributos suspensos. Em relação à admi-
nistração tributária, a adoção da Convenção simplificará 
e harmonizará procedimentos, resultando em aumento da 
produtividade, reduzirá o tempo necessário ao desemba-
raço de mercadorias e permitirá maior controle dos bens 
admitidos temporariamente.

3. As vantagens proporcionadas pela adesão bra-
sileira à Convenção de Istambul são reconhecidas pela 
iniciativa privada nacional, especialmente pelo setor têxtil. 
A Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT) atribui 
especial importância ao Sistema ATA CARNET, regido 
pela Convenção de Istambul. O Sistema, ao excluir a 
necessidade de emissão de documentos aduaneiros 
de importação e exportação, reduzindo a burocracia 
e o tempo de remessa, facilitará o envio de amostras 
brasileiras ao exterior, para, a título de ilustração, a 
participação em feiras e exposições. Pode-se, assim, 
prever impacto positivo sobre o número de empresas 
exportadoras, mercados e volume exportado.

4. Ressalte-se que a Convenção não contém qual-
quer disposição conflitante com a Constituição Federal, e 
que o País já conta com diversos regimes aduaneiros es-
peciais. Será necessário, apenas, revisar algumas normas 
de caráter estritamente regulamentar, como o Decreto nº 
4.543, de 26 de dezembro de 2002, de modo a promover 
a perfeita adequação entre a Convenção de Istambul e o 
ordenamento jurídico nacional.

5. Destaco que a Receita Federal do Brasil sugere 
que a adoção da Convenção seja feita com reservas, 
conforme expressamente autorizado pelo artigo 29 do 
instrumento em apreço, em relação ao seu anexo A, 
nos termos do artigo 18 do mesmo, e aos seus anexos 
“B.3”, “B.4”, “B.7”, “B.8” “B.9” “C”, “D” e “E”.

6. Também por sugestão da Receita Federal do 
Brasil, considero oportuno que o Brasil notifique ao 
Secretário-Geral do Conselho de Cooperação Adua-
neira que: (a) para efeitos de aplicação do artigo 8º da 
Convenção, o Brasil autorizará a transferência do be-
nefício do regime de admissão temporária a qualquer 
pessoa nas condições enunciadas pelo citado artigo; 
(b) no que tange os parágrafos 2 e 3 do artigo 2º do 
anexo A, o Brasil aceitará qualquer titulo de admissão 
temporária para as operações de admissão temporá-
ria efetuadas de acordo com as suas próprias leis e 
regulamentos e para o trânsito aduaneiro; (c) o Brasil 
aceitará as recomendações de 25 de junho de 1992 
do Conselho de Cooperação Aduaneira relativas à 
aceitação do Carnê ATA e do Carnê CPD, nos prazos 
e condições previstos nessas recomendações.

Respeitosamente, – Samuel Pinheiro Guimarães 
Neto.

CONVENÇÃO RELATIVA À  
ADMISSÃO TEMPORÁRIA 

(CONVENÇÃO DE ISTAMBUL)

PREÂMBULO

As partes contratantes na presente convenção, 
elaborada sob os auspícios do Conselho de Coope-
ração Aduaneira, 

Verificando que a atual situação de multiplicação 
e dispersão das convenções aduaneiras internacionais 
de admissão temporária não é satisfatória.

Considerando que esta situação poderia ainda 
agravar-se no futuro, quando novos casos de admissão 
temporária tiverem de ser objeto de uma regulamen-
tação internacional,

Tendo em conta o desejo manifestado pelos re-
presentantes do comércio e de outros meios interes-
sados, que pretendem ver facilitado o cumprimento 
das formalidades de admissão temporária,

Considerando que a simplificação e a harmoniza-
ção dos regimes aduaneiros e, em especial, a adoção 
de um instrumento internacional único que integre to-
das as convenções existentes em matéria de admis-
são temporária podem facilitar aos usuários o acesso 
às disposições internacionais em vigor em matéria 
de admissão temporária, contribuindo de modo eficaz 
para o desenvolvimento do comércio internacional e 
de outras formas de trocas internacionais,

Convencidas de que um instrumento internacional 
que proponha disposições uniformes em matéria de ad-
missão temporária pode introduzir vantagens substan-
ciais nas trocas comerciais internacionais e assegurar 
um elevado grau de simplificação e de harmonização 
dos regimes aduaneiros que constitui um dos objetivos 
essenciais do Conselho de Cooperação Aduaneira,

Decididas a facilitar a admissão temporária atra-
vés da simplificação e da harmonização dos procedi-
mentos, tendo em vista objetivos de ordem econômica, 
humanitária, cultural, social ou turística,

Considerando que a adoção de modelos norma-
lizados de títulos de admissão temporária, enquanto 
documentos aduaneiros internacionais acompanhados 
de uma garantia internacional, contribui para facilitar 
o procedimento de admissão temporária quando são 
exigidos um documento aduaneiro e uma garantia,

ACORDARAM NO SEGUINTE:

CAPÍTULO I  
Disposições Gerais

Definições

Artigo 1º

Para efeitos da presente convenção, entende-
se por:
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a) Admissão temporária: o regime adua-
neiro que permite receber num território adua-
neiro, com suspensão dos direitos e encargos 
de importação e sem aplicação das proibições 
ou restrições de importação de caráter econô-
mico, certas mercadorias (incluindo os meios 
de transporte) importadas com um objetivo es-
pecífico e destinadas a ser reexportadas, num 
determinado prazo, sem terem sido objeto de 
qualquer alteração, com exceção da deprecia-
ção normal resultante da sua utilização;

b) Direitos e encargos de importação: os 
direitos aduaneiros e quaisquer outros direi-
tos, encargos e taxas ou imposições diversas 
cobrados quando da importação das merca-
dorias (incluindo os meios de transporte) ou 
em relação com a mesma, com exclusão das 
taxas e imposições cujo montante se limita ao 
custo aproximado dos serviços prestados;

c) Garantia: tudo que assegura, a conten-
to da alfândega, o cumprimento de uma obri-
gação para com ela. A garantia diz-se global 
quando assegura o cumprimento de obrigações 
resultantes de várias operações;

d) Título de admissão temporária: o do-
cumento aduaneiro internacional com valor de 
declaração aduaneira, que permite identificar 
as mercadorias (incluindo os meios de trans-
porte) e contém uma garantia válida a nível 
internacional destinada a cobrir os direitos e 
encargos de importação;

e) União aduaneira ou econômica: uma 
união constituída e composta por membros, 
tal como referidos no parágrafo 1º do artigo 
24 da presente convenção, que seja compe-
tente para adotar a sua própria legislação, 
que é obrigatória para os seus membros nas 
matérias abrangidas pela presente convenção, 
e para decidir, em conformidade com os seus 
procedimentos internos, assinar, ratificar ou 
aderir à presente convenção;

f) Pessoa: qualquer pessoa física ou ju-
rídica, a menos que outra coisa resulte do 
contexto;

g) Conselho: a organização instituída 
pela Convenção que cria um Conselho de 
Cooperação Aduaneira, Bruxelas, 15 de de-
zembro de 1950;

h) Ratificação: a ratificação propriamente 
dita, a aceitação ou a aprovação.

CAPÍTULO II 
Âmbito da aplicação da convenção

Artigo 2º

Cada parte contratante compromete-se a conce-
der a admissão temporária, nas condições previstas 
na presente convenção, às mercadorias (incluindo os 
meios de transporte) especificadas nos anexos da 
presente convenção.

Sem prejuízo das disposições do anexo E, a ad-
missão temporária é concedida com suspensão total 
dos direitos e encargos de importação e sem aplicação 
de proibições ou restrições de importação de caráter 
econômico.

Estrutura dos anexos 

Artigo 3º

Cada anexo da presente convenção é, em prin-
cípio, constituído por:

a) Definições dos principais termos adu-
aneiros utilizados nesse anexo;

b) Disposições específicas aplicáveis às 
mercadorias (incluindo os meios de transporte) 
que são objeto do anexo.

CAPÍTULO III  
Disposições Especiais

Documento e garantia 

Artigo 4º

1. Salvo disposição em contrário de qualquer ane-
xo, cada parte contratante tem o direito de subordinar 
a admissão temporária das mercadorias (incluindo os 
meios de transporte) à apresentação de um documento 
aduaneiro e à constituição de uma garantia.

2. Sempre que, em aplicação do disposto no 
parágrafo 1º, seja exigida uma garantia, as pessoas 
que efetuam habitualmente operações de admissão 
temporária podem ser autorizadas a constituir uma 
garantia global.

3. Salvo disposição em contrário prevista num 
anexo, o montante da garantia não excederá o mon-
tante dos direitos e encargos de importação cuja co-
brança é suspensa.

4. No caso de mercadorias (incluindo os meios de 
transporte) sujeitas a proibições ou restrições de im-
portação resultantes de legislações e regulamentações 
nacionais, pode ser exigida uma garantia complementar, 
nas condições definidas pela legislação nacional.
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Títulos de admissão temporária

Artigo 5º

Sem prejuízo das operações de admissão tem-
porária previstas no anexo E, cada parte contratante 
aceitará, em substituição dos seus documentos adua-
neiros nacionais e em garantia dos montantes referidos 
no artigo 8º do anexo A, qualquer título de admissão 
temporária válido para o seu território, emitido e utilizado 
nas condições definidas no referido anexo relativamen-
te às mercadorias (incluindo os meios de transporte) 
importadas temporariamente de acordo com outros 
anexos da presente convenção, por ela aceitos.

Identificação 

Artigo 6º

Cada parte contratante pode subordinar a admis-
são temporária das mercadorias (incluindo os meios 
de transporte) à condição de que estas sejam suscep-
tíveis de serem identificadas no termino da admissão 
temporária.

Prazo de reexportação

Artigo 7º

1. As mercadorias (incluindo os meios de trans-
porte) sujeitas ao regime de admissão temporária 
deverão ser reexportadas num determinado período 
considerado suficiente para que o objetivo da admis-
são temporária seja atingido. Esse prazo é fixado se-
paradamente em cada anexo.

2. As autoridades aduaneiras podem quer con-
ceder um prazo mais longo que o previsto em cada 
anexo quer prorrogar o prazo inicial.

3. Quando as mercadorias (incluindo os meios 
de transporte) sujeitas ao regime de admissão tempo-
rária não puderem ser reexportadas em conseqüên-
cia de uma apreensão e se essa apreensão não tiver 
sido efetuada a pedido de particulares, a obrigação 
de reexportação é suspensa durante o período da 
apreensão.

Transferência da admissão temporária

Artigo 8º

Cada parte contratante pode, mediante pedido, 
autorizar a transferência do beneficio do regime de 
admissão temporária para qualquer outra pessoa, 
desde que esta:

a) Satisfaça as condições previstas na 
presente convenção, e

b) Aceite as obrigações do beneficiário 
inicial da admissão temporária.

Extinção do regime da admissão temporária

Artigo 9º

A extinção normal da admissão temporária é 
efetuada através da reexportação das mercadorias 
(incluindo os meios de transporte) sujeitas ao regime 
de admissão temporária.

Artigo 10

As mercadorias (incluindo os meios de transpor-
te) sujeitas ao regime de admissão temporária podem 
ser reexportadas em uma ou mais remessas.

Artigo 11

As mercadorias (incluindo os meios de transpor-
te) sujeitas ao regime de admissão temporária podem 
ser reexportadas por um recinto alfandegado diferente 
do recinto de importação.

Outros casos possíveis de extinção

Artigo 12

A extinção da admissão temporária pode ser 
efetuada, com o acordo das autoridades competen-
tes, colocando as mercadorias (incluindo os meios de 
transporte) em portos francos ou em zonas francas, 
em entreposto aduaneiro ou sob o regime de trânsito 
aduaneiro, tendo em vista a sua posterior exportação, 
ou qualquer outro destino autorizado.

Artigo 13

A extinção do regime de admissão temporária 
pode ser efetuada através da introdução no consumo, 
sempre que as circunstâncias o justifiquem e a legisla-
ção nacional o autorize, sob reserva de que satisfaça 
as condições e formalidades aplicáveis nesse caso.

Artigo 14

1. A extinção do regime de admissão temporá-
ria pode ser efetuada se as mercadorias (incluindo os 
meios de transporte), que foram gravemente danifica-
das em conseqüência de acidente ou de caso de força 
maior, forem de acordo com a decisão das autoridades 
aduaneiras:

a) Sujeitas aos direitos e encargos de 
importação devidos á data em que foram apre-
sentadas danificadas à alfândega para efeitos 
da extinção da admissão temporária;
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b) Abandonadas, livres de quaisquer des-
pesas, às autoridades competentes do território 
de admissão temporária, sendo neste caso o 
beneficiário da admissão temporária exonera-
do do pagamento dos direitos e encargos de 
importação: ou

c) Destruídas, sob controle oficial, a car-
go dos interessados, sendo os resíduos e as 
partes recuperadas sujeitos, caso sejam intro-
duzidos no consumo, aos direitos e encargos 
de importação devidos à data e de acordo 
com o estado em que forem apresentados à 
alfândega após o acidente ou a ocorrência do 
caso de força maior.

2. A extinção da admissão temporária pode igual-
mente ser efetuado se, a pedido do interessado e de 
acordo com a decisão das autoridades aduaneiras, as 
mercadorias (incluindo os meios de transporte) rece-
berem um dos destinos previstos nas alíneas b ou c 
do parágrafo 1º.

3. A extinção do regime de admissão temporária 
pode ser igualmente efetuada a pedido do interessa-
do, se este justificar, a contento das autoridades adu-
aneiras, a destruição ou a perda total das mercadorias 
(incluindo os meios de transporte) em conseqüência 
de acidente ou de caso de força maior. Nesse caso, o 
beneficiário da admissão temporária será exonerado do 
pagamento dos direitos e encargos de importação.

CAPÍTULO IV  
Disposições Diversas

Redução das formalidades

Artigo 15

Cada parte contratante reduzirá ao mínimo as 
formalidades aduaneiras referentes às facilidades pre-
vistas na presente convenção e publicará, no mais 
curto prazo, os regulamentos relativos a essas for-
malidades.

Autorização prévia

Artigo 16

1. Quando a admissão temporária for sujeita a 
autorização prévia, esta será concedida pela unidade 
aduaneira competente no mais curto prazo.

2. Quando, em casos excepcionais, for exigida 
uma autorização diferente da autorização aduaneira, 
esta será concedida o mais rapidamente possível.

Facilidades mínimas

Artigo 17

As disposições da presente convenção estabele-
cem facilidades mínimas, não prejudicando a aplicação 
de maiores facilidades concedidas ou susceptíveis de 
o serem pelas partes contratantes, quer por meio de 
disposições unilaterais quer de acordos bilaterais ou 
multilaterais.

Uniões aduaneiras ou econômicas

Artigo 18

1. Para efeitos da presente convenção, os ter-
ritórios das partes contratantes que constituem uma 
união aduaneira ou econômica podem ser considera-
dos como um único território.

2. Nenhuma disposição da presente convenção 
exclui o direito das partes contratantes que constituem 
uma união aduaneira ou econômica preverem regras 
especiais aplicáveis às operações de admissão tem-
porária no território dessa união, desde que essas 
regras não diminuam as facilidades previstas na pre-
sente convenção.

Proibições e restrições 

Artigo 19

As disposições da presente convenção não pre-
judicam a aplicação de proibições e restrições decor-
rentes de leis e regulamentações nacionais, baseadas 
em considerações de caráter não econômico, como 
sejam considerações de moral pública, de ordem pú-
blica ou de segurança pública, de higiene ou de saúde 
pública, ou em considerações de ordem veterinária ou 
fito-sanitária, ou relativas à proteção de espécies da 
fauna e da flora selvagens ameaçadas de extinção 
ou respeitantes à proteção dos direitos autorais e de 
propriedade industrial.

Infrações 

Artigo 20

1. Qualquer infração às disposições da presente 
convenção expõe o infrator, no território da parte con-
tratante em que a infração foi cometida, às sanções 
previstas pela legislação dessa parte contratante.

2. Quando não for possível determinar o território 
em que uma irregularidade foi cometida, considera-se 
que esta o foi no território da parte contratante em que 
foi detectada.
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Intercâmbio de informações

Artigo 21

As partes contratantes comunicarão mutuamen-
te, mediante pedido e na medida em que a respectiva 
legislação nacional o permita, as informações neces-
sárias à aplicação da presente convenção.

CAPÍTULO V  
 Disposições Finais

Comitê de gestão

Artigo 22

1. É instituído um comitê de gestão destinado 
a examinar a aplicação da presente convenção e a 
estudar todas as medidas destinadas a assegurar a 
sua interpretação e aplicação uniformes, bem como 
qualquer proposta de alteração. O comitê de gestão 
decidirá sobre a incorporação de novos anexos na 
presente convenção.

2. As partes contratantes são membros do co-
mitê de gestão. O comitê pode decidir que a admi-
nistração competente de qualquer membro, estado 
ou território aduaneiro a que se refere o artigo 24 da 
presente convenção que não seja parte contratante, 
ou os representantes de organizações internacionais, 
possam, relativamente a questões que lhes interes-
sem, assistir às sessões do comitê na qualidade de 
observadores.

3. O Conselho prestará ao comitê os serviços de 
secretariado necessários.

4. O comitê procederá, por ocasião de cada uma 
das suas sessões, à eleição do presidente e do vice-
presidente.

5. As administrações competentes das partes 
contratantes comunicarão ao Conselho quaisquer pro-
postas de alteração da presente convenção e as razões 
que as justificam, bem como os pedidos de inscrição 
de questões na ordem de trabalhos das sessões do 
comitê. O Conselho transmitirá essas comunicações 
às autoridades competentes das partes contratantes 
e aos membros, estados ou territórios aduaneiros a 
que se refere o artigo 24 da presente convenção que 
não sejam partes contratantes.

6. O Conselho convocará o comitê para uma 
data fixada por este último e igualmente a pedido das 
administrações competentes de, pelo menos, duas 
partes contratantes. O Conselho distribuirá o projeto 
de ordem de trabalhos às administrações competen-

tes das partes contratantes e dos membros. estados 
ou territórios aduaneiros a que se refere o artigo 24 
da presente convenção que não sejam partes con-
tratantes, pelo menos seis semanas antes da sessão 
do comitê.

7. Por decisão do comitê, tomada por força do 
disposto no parágrafo 2, o Conselho convidará as ad-
ministrações competentes dos membros, estados ou 
territórios aduaneiros a que se refere o artigo 24 da 
presente convenção que não sejam partes contratantes, 
bem como as organizações internacionais interessa-
das, a fazerem-se representar por observadores nas 
sessões do comité.

8. As propostas são colocadas a votação. Cada 
parte contratante representada na reunião dispõe de um 
voto. As propostas que não sejam propostas de alteração 
da presente convenção são adotadas pelo comitê por 
maioria dos votos expressos pelos membros presentes e 
votantes. As propostas de alteração da presente conven-
ção são adotadas por maiorias de dois terços dos votos 
expressos pelos membros presentes e votantes.

9. Em caso de aplicação do parágrafo 7 do artigo 
24 da presente convenção, as uniões aduaneiras ou 
econômicas partes na convenção dispõem, em caso 
de votação, unicamente de um número de votos igual 
ao total dos votos atribuídos aos seus membros que 
são partes contratantes na presente convenção.

10. O comitê aprovará um relatório antes do en-
cerramento da respectiva sessão.

11. Na ausência de disposições pertinentes no 
presente artigo, o regulamento interno do Conselho 
será aplicável nos casos adequados, salvo decisão 
em contrário do comitê.

Resolução de controvérsias

Artigo 23

1. Qualquer controvérsia entre duas ou mais par-
tes contratantes sobre a interpretação ou a aplicação 
da presente convenção será resolvida, na medida do 
possível, por via de negociação direta entre as refe-
ridas partes.

2. Qualquer controvérsia que não seja solucio-
nada através de negociação direta será submetida 
pelas partes em litígio ao comitê de gestão, que o 
examinará e fará recomendações para obter a res-
pectiva resolução.

3. As partes em litígio podem antecipadamente 
acordar em aceitar as recomendações do comitê de 
gestão.
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Assinatura, ratificação e adesão.

Artigo 24

1. Qualquer membro do Conselho e qualquer 
membro da Organização das Nações Unidas ou das 
suas instituições especializadas pode tomar-se parte 
contratante na presente convenção. Pode fazê-lo do 
seguinte modo:

a) Assinando-a sem reserva de ratifi-
cação;

b) Depositando um instrumento de ra-
tificação, após ter assinado sob reserva de 
ratificação;

ou
c) Aderindo à convenção.

2. A presente convenção fica aberta à assinatu-
ra dos membros a que se refere o parágrafo 1, quer 
durante as sessões do Conselho em que tenha sido 
adotada quer posteriormente na sede do Conselho, 
em Bruxelas, até 30 de junho de 1991. Após essa 
data, a convenção ficará aberta à adesão desses 
membros.

3. Qualquer Estado ou governo de qualquer territó-
rio aduaneiro distinto, que seja convidado por uma parte 
contratante oficialmente encarregada da condução das 
suas relações diplomáticas, mas que seja autônoma 
na condução das suas relações comerciais, que não 
seja membro das organizações referidas no parágrafo 
1, ao qual tenha sido dirigido um convite nesse sentido 
pelo depositário a pedido do comitê de gestão, pode 
tornar-se parte contratante na presente convenção, 
aderindo-lhe após a sua entrada em vigor.

4. Qualquer membro, Estado ou território aduanei-
ro a que se referem os parágrafos 1 ou 3 especificará, 
no momento de assinar sem reserva de ratificação ou 
de ratificar a presenfé: convenção ou de a ela aderir, 
os anexos que aceita, entendendo-se que deve aceitar 
o anexo A e, pelo menos, outro anexo. Posteriormente, 
pode notificar ao depositário que aceita um ou mais 
dos restantes anexos.

5. As partes contratantes que aceitem qualquer 
novo anexo que o comitê de gestão decida incorporar 
na presente convenção notificarão desse fato o depo-
sitário, de acordo com o disposto no parágrafo 4.

6. As partes contratantes notificarão ao depo-
sitário as condições de aplicação ou as informações 
necessárias por força do artigo 8” e do no parágrafo 7 
do artigo 24 da presente convenção, dos parágrafos 
2 e 3 do artigo 2º do anexo A e do artigo 4º do anexo 

E. Notificarão igualmente qualquer alteração verificada 
na aplicação dessas disposições.

7. Qualquer união aduaneira ou econômica pode, 
de acordo com o disposto nos parágrafos 1, 2 e 4, 
tornar-se parte contratante na presente convenção. 
Essa união aduaneira ou econômica informará o de-
positário sobre a sua competência em relação com as 
matérias abrangidas pela presente convenção. A união 
aduaneira ou econômica que seja parte contratante 
na presente convenção exercerá, relativamente às 
questões da sua competência, em seu próprio nome, 
os direitos e cumprirá as obrigações que a presente 
convenção confere aos seus membros que são par-
tes contratantes na presente convenção. Nesse caso, 
estes membros não podem exercer individualmente 
estes direitos, incluindo o direito de voto.

Depositário

Artigo 25

1. A presente convenção, todas as assinaturas, 
com ou sem reserva de ratificação, bem como todos 
os instrumentos de ratificação ou de adesão serão 
depositados junto do depositário.

2. O depositário:

a) Recebe os textos originais da presente 
convenção e assegura a respectiva guarda;

b) Estabelece as cópias autenticadas 
dos textos originais da presente convenção 
e transmite-as aos membros e uniões adu-
aneiras ou econômicas a que se referem os 
parágrafos I e 7 do artigo 24 da presente 
convenção;

c) Recebe qualquer assinatura, com ou 
sem reserva de ratificação, ratificação ou ade-
são à presente convenção, recebe e guarda 
todos os instrumentos, notificações e comuni-
cações relativos à presente convenção;

d) Examina se a assinatura ou qualquer 
instrumento, notificação ou comunicação relativa 
à presente convenção se encontra cm boa e de-
vida forma, chamando, se necessário, a atenção 
da parte em causa para essa questão;

e) Notifica às partes contratantes na 
presente convenção, aos outros signatários, 
aos membros do Conselho que não são par-
te contratante na presente convenção e ao 
Secretariado-Geral da Organização das Na-
ções Unidas:
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– as assinaturas, ratificações, adesões e 
aceitações de anexos a que se refere o artigo 
24 da presente convenção,

– os novos anexos que o comitê de ges-
tão decida incorporar à convenção,

– a data em que a presente convenção 
e cada um dos seus anexos entram em vigor. 
de acordo com o disposto no artigo 26 da pre-
sente convenção,

– as notificações recebidas nos termos 
do disposto nos artigos 24, 29, 30 e 32 da 
presente convenção,

– as denúncias recebidas de acordo 
com o disposto no artigo 31 da presente 
convenção,

– as alterações consideradas aceitas de 
acordo com o disposto no artigo 32 da presen-
te convenção, bem como a data da respectiva 
entrada em vigor.

3. Sempre que se verificar divergência entre uma 
parte contratante e o depositário sobre o cumprimento 
das funções deste último, o depositário ou essa parte deve 
levantar a questão perante as outras partes contratantes 
e signatários, ou eventualmente perante o Conselho.

Entrada em vigor

Artigo 26

1. A presente convenção entra em vigor três me-
ses após a assinatura da presente convenção sem 
reserva de ratificação, ou o depósito dos seus ins-
trumentos de ratificação ou de adesão por cinco dos 
membros ou das uniões aduaneiras ou econômicas 
a que se referem os parágrafos 1 e 7 do artigo 24 da 
presente convenção.

2. Relativamente a qualquer parte contratante que 
assine a presente convenção sem reserva de ratifica-
ção, que a ratifique ou a ela adira após cinco membros 
ou uniões aduaneiras ou econômicas terem assinado a 
convenção sem reserva de ratificação, ou procedido ao 
depósito do seu instrumento de ratificação ou de ade-
são, a presente convenção entra em vigor três meses 
após a referida parte contratante a ter assinado sem 
reserva de ratificação ou ter procedido ao depósito do 
seu instrumento de ratificação ou de adesão.

3. Qualquer anexo da presente convenção en-
tra em vigor três meses após a aceitação do referido 
anexo por cinco membros ou uniões aduaneiras ou 
econômicas.

4. Relativamente a qualquer parte contratante que 
aceite um anexo após cinco membros ou uniões adua-
neiras ou econômicas o terem aceito, o referido anexo 
entra em vigor três meses após essa parte contratante 
ter notificado a sua aceitação. Todavia, nenhum anexo 
entrará em vigor relativamente a uma parte contratan-
te antes da entrada em vigor da presente convenção 
relativamente a essa parte contratante.

Disposição revogatória

Artigo 27

Ao entrar em vigor um anexo da presente conven-
ção que contenha uma disposição revogatória, esse 
anexo revoga e substitui as convenções ou as dispo-
sições das convenções que são objeto da disposição 
revogatória nas relações entre as partes contratantes 
que aceitaram o referido anexo e que sejam partes 
contratantes nas referidas convenções.

Convenção e anexos

Artigo 28

1. Para efeitos da presente convenção, os anexos 
em vigor relativamente a uma parte contratante fazem 
parte integrante da convenção e, relativamente a essa 
parte contratante, qualquer remissão para a presente 
convenção é igualmente aplicável a esses anexos.

2. Para efeitos da votação no âmbito do comitê 
de gestão, considera-se que cada anexo constitui uma 
convenção distinta.

Reservas 

Artigo 29

1. Presume-se que cada parte contratante que 
aceite um anexo aceita todas as disposições que dele 
constam, a menos que, ao aceitar o referido anexo ou 
posteriormente, notifique ao depositário a ou as disposi-
ções relativamente às quais formula reservas, desde que 
essa possibilidade esteja prevista no anexo em questão, 
indicando as diferenças existentes entre as disposições 
da sua legislação nacional e as disposições em causa.

2. Cada parte contratante examinará, pelo menos 
de cinco em cinco anos, as disposições relativamente 
às quais tenha formulado reservas, compará-las-á com 
as disposições da sua legislação nacional e notificará 
ao depositário os resultados desse exame.

3. Qualquer parte contratante que tenha formu-
lado reservas pode, a todo o momento, levantá-las, 
no todo ou em parte, através de notificação ao depo-
sitário, especificando a data a partir da qual levanta 
essas reservas.
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Extensão territorial 

Artigo 30

1. Qualquer parte contratante pode, quer no mo-
mento da assinatura sem reserva de ratificação, da ra-
tificação ou da adesão quer posteriormente, notificar 
ao depositário que a presente convenção é aplicável 
ao conjunto ou a alguns dos territórios por cujas rela-
ções internacionais é responsável. Tal notificação pro-
duz efeitos três meses após a data da sua recepção 
pelo depositário. No entanto, a convenção não pode 
ser aplicável aos territórios designados na notificação 
antes da sua entrada em vigor relativamente à parte 
contratante interessada.

2. Qualquer parte contratante que tenha notifi-
cado, em aplicação do parágrafo 1, que a presente 
convenção é aplicável a um território por cujas rela-
ções internacionais é responsável, pode notificar ao 
depositário, nas condições previstas no artigo 31 da 
presente convenção, que esse território deixará de 
aplicar a convenção.

Denúncia 

Artigo 31

1. A presente convenção é celebrada por um pe-
ríodo ilimitado. No entanto, qualquer parte contratante 
a pode denunciar, a todo o momento, após a data da 
sua entrada em vigor, tal como prevista no artigo 26 
da presente convenção.

2. A denúncia é notificada por meio de instrumento 
escrito, depositado junto do depositário.

3. A denúncia produz efeitos seis meses após a re-
cepção do instrumento de denúncia pelo depositário.

4. O disposto nos parágrafos 2 e 3 é igualmente 
aplicável no que respeita aos anexos da convenção, 
podendo qualquer parte contratante, a todo o momento 
após a data de entrada em vigor, tal como prevista no 
artigo 26 da presente convenção, retirar a sua aceita-
ção de um ou mais anexos. Presume-se que qualquer 
parte contratante que retira a sua aceitação de todos os 
anexos denuncia a convenção. Por outro lado, presu-
me-se que qualquer parte contratante que retire a sua 
aceitação do anexo A, mesmo que continue a aceitar 
os outros anexos, denunciou a convenção.

Procedimento de alteração

Artigo 32

1. O comitê de gestão, reunido nas condições 
previstas no artigo 22 da presente convenção, pode 
recomendar emendas à presente Convenção e aos 
seus Anexos.

2. O texto de qualquer emenda assim recomen-
dada será comunicado pelo depositário as partes con-
tratantes na presente Convenção, aos outros signatá-
rios e aos membros do Conselho que não são partes 
contratantes na presente Convenção.

3. Qualquer recomendação de alteração comu-
nicada de acordo com o disposto no parágrafo 2 entra 
em vigor, relativamente a todas as partes contratantes, 
no prazo de seis meses a contar do termo do prazo 
de 12 meses posterior à data da comunicação da re-
comendação de alteração se, durante esse período, 
nenhuma objeção à referida recomendação de alte-
ração tiver sido notificada ao depositário por qualquer 
parte contratante.

4. Se uma objeção à recomendação de alteração 
tiver sido notificada ao depositário por qualquer par-
te contratante antes do termo do prazo de 12 meses 
previsto no parágrafo 3, presume-se que a alteração 
não foi aceita e não produz efeitos.

5. Para efeitos da notificação de uma objeção, 
considera-se que cada anexo constitui uma conven-
ção distinta.

Aceitação de emendas

Artigo 33

1. Presume-se que qualquer parte contratan-
te que ratifique a presente convenção ou a ela adira 
aceitou as alterações que se encontrem em vigor à 
data do depósito do seu instrumento de ratificação ou 
de adesão.

2. Presume-se que qualquer parte contratante que 
aceite um anexo, salvo se formular reservas nos termos 
do artigo 29 da presente convenção, aceitou as altera-
ções a esse anexo que se encontrem em vigor à data 
em que notificou a sua aceitação ao depositário.

Registro e textos autênticos

Artigo 34

Nos termos do artigo 102 da Carta das Nações 
Unidas, a presente convenção será registrada no Secre-
tariado das Nações Unidas, a pedido do depositário.

Em fé do que os abaixo-assinados, devidamente 
autorizados, assinaram a presente convenção.

Feita em Istambul, aos vinte e seis do mês de 
junho de mil novecentos e noventa, num único original 
nas línguas francesa e inglesa, fazendo fé qualquer dos 
textos. O depositário é convidado a estabelecer e a di-
fundir traduções que façam fé da presente convenção 
nas línguas árabe, chinesa, espanhola e russa.
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ANEXO A

ANEXO RELATIVO AOS TÍTULOS DE ADMISSÃO 
TEMPORÁRIA (CARNÊS ATA, CARNÊS CPD)

CAPÍTULO 1 
Definições 

Artigo 1º

Para efeitos da aplicação do presente anexo, 
entende-se por:

a) Título de admissão temporária: o do-
cumento aduaneiro internacional, aceito como 
declaração aduaneira, que permite identificar 
as mercadorias (incluindo os meios de trans-
porte) e contém uma garantia válida a nível 
internacional para cobrir os direitos e encargos 
de importação;

b) Carnê ATA: o título de admissão tem-
porária utilizado para a admissão temporária 
dc mercadorias, com exclusão dos meios de 
transporte;

c) Carnê CPD: o título de admissão tem-
porária utilizado para a admissão temporária 
de meios de transporte;

d) Sistema de garantia: uma cadeia de 
garantia administrada por uma organização 
internacional a qual estão filiadas associa-
ções garantes;

e) Organização internacional: uma orga-
nização a qual estão filiadas associações na-
cionais habilitadas a garantir e a emitir títulos 
de admissão temporária;

f) Associação garante: uma associação 
autorizada pelas autoridades aduaneiras de 
uma parte contratante a assegurar a garantia 
das somas referidas no artigo r do presente 
anexo no território dessa parte contratante, 
filiada num sistema de garantia;

g) Associação emissora: uma associação 
autorizada pelas autoridades aduaneiras a emi-
tir títulos de admissão temporária, filiada direta 
ou indiretamente num sistema de garantia;

h) Associação emissora correspondente: 
uma associação emissora estabelecida numa 
outra parte contratante, filiada no mesmo sis-
tema de garantia;

i) Trânsito aduaneiro: o regime aduaneiro 
ao abrigo do qual as mercadorias são trans-
portadas, sob controle aduaneiro, de um ponto 
a outro dentro do território.

CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação

Artigo 2º

1. Nos termos do artigo 5º da presente conven-
ção, cada parte contratante aceitará, em substituição 
dos seus documentos aduaneiros nacionais e em ga-
rantia das somas referidas no artigo 8º do presente 
anexo, qualquer título de admissão temporária válido 
para o seu território, emitido e utilizado nas condições 
definidas no presente anexo relativamente às merca-
dorias (incluindo os meios de transporte) importadas 
temporariamente de acordo com o disposto nos outros 
anexos da presente convenção por ela aceitos.

2. Cada parte contratante pode igualmente acei-
tar qualquer titulo de admissão temporária, emitido e 
utilizado nas mesmas condições, relativamente às ope-
rações de admissão temporária efetuadas de acordo 
com as suas leis e regulamentação nacionais.

3. Cada parte contratante pode aceitar, no que 
concerne ao trânsito aduaneiro, qualquer título de ad-
missão temporária emitido e utilizado nas mesmas 
condições.

4. As mercadorias (incluindo os meios de trans-
porte) que devam ser objeto de uma operação de pro-
cessamento ou de reparo não podem ser importadas 
ao abrigo de um título dc admissão temporária.

Artigo 3º

1. Os títulos de admissão temporária serão con-
formes aos modelos que figuram nos apêndices do 
presente anexo: no apêndice I o carnê ATA e no apên-
dice 11 o carnê CPD.

2. Considera-se que os apêndices do presente 
anexo fazem dele parte integrante.

CAPÍTULO III 
Garantia e emissão dos títulos  

de admissão temporária

Artigo 4º

1. Sem prejuízo das condições e garantias por 
ela fixadas, cada parte contratante pode autorizar as-
sociações garantes a caucionar e a emitir títulos de 
admissão temporária, quer diretamente quer por in-
termédio de associações emissoras.

2. Uma associação garante só poderá ser au-
torizada por uma parte contratante se a sua garantia 
abranger as responsabilidades a que está sujeita nessa 
parte contratante quando de operações ao abrigo de 
títulos de admissão temporária emitidos por associa-
ções emissoras correspondentes.

Artigo 5º
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1. As associações emissoras não podem emitir 
títulos de admissão temporária cujo prazo de validade 
exceda um ano a contar do dia da sua emissão.

2. Qualquer alteração das indicações constantes 
do título de admissão temporária por parte da asso-
ciação emissora deve ser devidamente aprovada por 
esta associação ou pela associação garante. Após a 
aceitação dos títulos pelas autoridades aduaneiras 
do território de admissão temporária, não será permi-
tida qualquer alteração sem o consentimento dessas 
autoridades.

3. Após a emissão do carnê ATA, não pode ser 
aditada qualquer mercadoria à lista das mercadorias 
enumeradas no verso da capa do carnê e, em qualquer 
das folhas suplementares a ele anexas (lista geral).

Artigo 6º

No título de admissão temporária devem figurar: 

– o  nome da associação emissora,
– o nome do sistema de garantia inter-

nacional,
– os países ou territórios aduaneiros em 

que o título é válido e
– o nome das associações garantes dos 

referidos países ou territórios aduaneiros.

Artigo 7º

O prazo fixado para a reexportação das merca-
dorias (incluindo os meios de transporte), importadas 
ao abrigo de um titulo de admissão temporária, não 
pode. em caso algum, exceder o prazo de validade 
desse título.

CAPÍTULO IV 
Garantia

Artigo 8º

1. Cada associação garante compromete-se a pa-
gar às autoridades aduaneiras da parte contratante, no 
território em que tem a sua sede, o montante dos direitos 
e encargos de importação e de outras quantias exigíveis, 
com exclusão das referidas no parágrafo 4 do artigo 4º 
da presente convenção, em caso de não observação das 
condições estabelecidas para a admissão temporária ou 
o trânsito aduaneiro de mercadorias (incluindo os meios 
de transporte) introduzidas nesse território ao abrigo de 
um título de admissão temporária emitido por uma asso-
ciação emissora correspondente. A associação garante é 
conjunta e solidariamente responsável, com as pessoas 
devedoras das quantias acima mencionadas, pelo paga-
mento dessas quantias.

2. Carnê ATA

A associação garante não poderá ser responsa-
bilizada pelo pagamento de uma quantia que exceda 
o montante dos direitos e encargos de importação de-
vidos em mais de 10%.

Carnê CPD
A associação garante não é obrigada a pagar 

uma quantia superior ao montante dos direitos e en-
cargos de importação majorados pelos de juros de 
mora, se aplicáveis.

3. Quando as autoridades aduaneiras do território 
de admissão temporária derem quitação sem reserva 
de um título de admissão temporária relativamente a 
certas mercadorias (incluindo os meios de transpor-
te), deixam de poder reclamar à associação garante, 
no que concerne a essas mercadorias (incluindo os 
meios de transporte), o pagamento das quantias re-
feridas no parágrafo

1. No entanto, pode ainda ser feita uma reclama-
ção de garantia à associação garante se posteriormente 
se verificar que a quitação foi obtida de modo irregular 
ou fraudulento ou que houve violação das condições 
a que a admissão temporária ou o trânsito aduaneiro 
estavam subordinados.

4. Carnê ATA
As autoridades aduaneiras não podem, em caso 

algum, exigir da associação garante o pagamento das 
quantias referidas no parágrafo I se a reclamação não 
tiver sido apresentada à associação garante no prazo 
de um ano a contar da data do término do prazo de 
validade do canta ATA.

Cannê CPD
As autoridades aduaneiras não podem, em caso 

algum, exigir da associação garante o pagamento das 
quantias referidas no parágrafo 1 se não tiverem notifi-
cado à associação garante que não foi dada quitação 
ao carnê CPD, no prazo de uni ano a contar da data do 
término do prazo de validade do carnê. As autoridades 
aduaneiras fornecerão à associação garante informações 
sobre o cálculo dos direitos e encargos de importação no 
prazo de um ano a contar da notificação da não quitação. 
A responsabilidade da associação garante, relativamente 
a estas quantias, termina se essas informações não forem 
fornecidas no prazo de um ano.

CAPÍTULO V 
Regularização dos títulos de  

admissão temporária

Artigo 9º

1. Carnê ATA

a) As associações garantes dispõem de 
um prazo de seis meses, a contar da data em 
que as autoridades aduaneiras reclamem o pa-
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gamento das quantias referidas no parágrafo 1 
do artigo 8º do presente anexo, para fornecer 
a prova da reexportação nas condições pre-
vistas no presente anexo ou de qualquer outra 
quitação regular do carne’ ATA.

b) Se esta prova não for fornecida no pra-
zo previsto, a associação garante depositará 
imediatamente essas quantias ou pagá-las-á 
a título provisório. Este depósito ou pagamento 
torna-se definitivo após um prazo de três meses 
a contar da data do depósito ou do pagamento. 
Durante este último período, a associação ga-
rante pode ainda, tendo em vista a restituição 
das quantias depositadas ou pagas, fornecer 
as provas previstas na alínea ºaº.

c) Relativamente às partes contratantes 
cujas leis e regulamentos não prevejam o de-
pósito ou o pagamento provisório dos direitos 
e encargos de importação, os pagamentos 
efetuados nas condições previstas na alínea 
a são considerados definitivos, sendo, no en-
tanto, o respectivo montante reembolsado se 
as provas previstas na alínea a forem forneci-
das no prazo de três meses a contar da data 
do pagamento.

2. Carnê CPD

a) As associações garantes dispõem de 
um prazo de um ano, a contar da data de no-
tificação da não quitação dos carnes CPD, 
para fornecer a prova da reexportação dos 
meios de transporte nas condições previstas 
no presente anexo ou de qualquer outra qui-
tação regular do carnês CPD. Todavia, este 
período produz efeitos unicamente a partir da 
data do termo da validade dos carnês CPD. 
Caso as autoridades aduaneiras contestem a 
validade da prova fornecida, informarão des-
se fato à associação garante num prazo não 
superior a um ano.

b) Se esta prova não for fornecida nos 
prazos previstos, a associação garante pro-
cederá ao depósito ou ao pagamento, a títu-
lo provisório, dos direitos e encargos de im-
portação a cobrar, no prazo máximo de três 
meses. Este depósito ou pagamento torna-se 
definitivo após um prazo de um ano a contar 
da data do depósito ou do pagamento. Durante 
este último prazo, a associação garante pode 
ainda, tendo em vista a restituição das quan-

tias depositadas ou pagas, fornecer as provas 
previstas na alínea “a”.

c) Relativamente às partes contratantes 
cujas leis e regulamentos não prevejam o de-
pósito ou o pagamento provisório dos direitos 
e encargos de importação, os pagamentos 
efetuados nas condições previstas na alínea 
“a” são considerados definitivos, sendo, no 
entanto, o respectivo montante reembolsado 
se as provas previstas na alínea “a” forem for-
necidas no prazo de um ano a contar da data 
do pagamento.

Artigo 10

1. A prova da reexportação de mercadorias (in-
cluindo os meios de transporte) importadas ao abrigo 
de um título de admissão temporária é fornecida pelo 
talão de reexportação desse título, devidamente preen-
chido, em que as autoridades aduaneiras do território 
de admissão temporária apuseram o carimbo.

2. Se a reexportação não for certificada em con-
formidade com o disposto no parágrafo I as autorida-
des aduaneiras do território de admissão temporária 
podem aceitar como prova de reexportação, mesmo 
após o termo de período de validade do título de ad-
missão temporária:

a) Os elementos registrados pelas auto-
ridades aduaneiras de uma outra parte contra-
tante nos títulos de admissão temporária na 
importação ou na reimportação ou um certifi-
cado das referidas autoridades baseado nos 
elementos registrados numa parte destacá-
vel do titulo por ocasião da importação ou da 
reimportação no seu território, na condição 
de se poder provar que esses elementos se 
referem a uma importação ou a uma reimpor-
tação efetuada após a reexportação que esta 
pretende demonstrar.

b) Qualquer outra prova documental de 
que as mercadorias (incluindo os meios de 
transporte) se encontram fora daquele terri-
tório.

3. No caso das autoridades aduaneiras de uma 
parte contratante dispensarem da reexportação certas 
mercadorias (incluindo os meios de transporte), impor-
tadas no seu território ao abrigo de um titulo de admis-
são temporária, a associação garante só se liberta de 
obrigação quando essas autoridades tiverem exarado 
no próprio título que a situação dessas mercadorias 
(incluindo os meios de transporte) foi regularizada.
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Artigo 11

Nos casos referidos no parágrafo 2 do artigo 100 do 
presente anexo, as autoridades aduaneiras reservam-se 
o direito de cobrar uma taxa de regularização.

CAPÍTULO VI 
Disposições diversas

Artigo 12

Os vistos dos títulos de admissão temporária 
utilizados nas condições previstas no presente anexo 
não originam o pagamento de encargos pelos serviços 
aduaneiros quando estes forem efetuados nas unidades 
aduaneiras durante o horário normal de abertura.

Artigo 13

Em caso de destruição, perda, roubo ou furto 
de um titulo de admissão temporária concernente a 
mercadorias (incluindo os meios de transporte) que se 
encontrem no território de uma das partes contratan-
tes, as autoridades aduaneiras dessa parte contratan-
te aceitarão, a pedido da associação emissora e sob 
reserva das condições impostas por essas autorida-
des, um título de substituição cuja validade termina na 
mesma data do título substituído.

Artigo 14

Quando se preveja que a operação de admissão 
temporária ultrapasse o prazo de validade de um títu-
lo de admissão temporária devido ao fato do titular do 
referido titulo não estar em condições de reexportar as 
mercadorias (incluindo os meios de transporte) nesse 
prazo, a associação emissora desse titulo pode emitir 
um titulo de substituição, que será sujeito ao controle 
das autoridades aduaneiras das partes contratantes 
em questão. No momento da aceitação do titulo de 
substituição, as autoridades aduaneiras em causa 
procederão à quitação do titulo substituído.

2. O prazo de validade dos carnês CPD só pode 
ser prorrogado uma única vez, por um

período não superior a um ano. Após este período, 
será emitido um novo carnês em substituição Cã-ante-
rior que será aceito pelas autoridades aduaneiras.

Artigo 15

Em caso de aplicação do disposto no parágrafo 
3 do artigo 7º da presente convenção, as autoridades 
aduaneiras notificam, na medida do possível, à asso-
ciação garante as apreensões por elas efetuadas, ou 
em seu nome, das mercadorias (incluindo os meios 
de transporte) importadas ao abrigo de um título de 

admissão temporária garantido por essa associação e 
avisam-na das medidas que tencionam tomar.

Artigo 16

Em caso de fraude, contravenção ou abuso e não 
obstante o disposto no presente anexo, as partes con-
tratantes têm o direito de intentar ações contra os usuá-
rios de um titulo de admissão temporária tendo em vista 
a recuperação dos direitos e encargos de importação e 
de outras quantias exigíveis, bem como a aplicação das 
sanções previstas. Nesses casos, as associações devem 
prestar assistência às autoridades aduaneiras.

Artigo 17

Beneficiam da isenção dos direitos e encargos de 
importação e não estão sujeitos a qualquer proibição ou 
restrição de importação os títulos de admissão temporária, 
ou partes desses títulos, emitidos ou destinados a sê-lo 
no território de importação dos referidos títulos, que sejam 
expedidos às associações emissoras por uma associa-
ção garante, por uma organização internacional ou pelas 
autoridades aduaneiras de uma parte contratante. Serão 
concedidas facilidades análogas à exportação.

Artigo 18

1. As partes contratantes têm o direito de formu-
lar uma reserva, nas condições previstas no artigo 29 
da presente convenção, no que se refere à aceitação 
dos carnês ATA para o tráfego postal.

2. Não é permitida qualquer outra reserva ao 
presente anexo.

Artigo 19

1. No momento da sua entrada em vigor, o pre-
sente anexo, nos termos do artigo 27 da presente 
convenção, revoga e substitui a Convenção aduanei-
ra sobre o carnê ATA para a admissão temporária de 
mercadorias, Bruxelas, 6 de dezembro de 1961, nas 
relações entre as partes contratantes que tenham aceito 
o referido anexo e que sejam partes contratantes na 
referida convenção.

2. Não obstante o disposto no parágrafo 1, os 
carnês ATA emitidos de acordo com a Convenção ATA 
antes da entrada em vigor do presente anexo, serão 
aceitos até o cumprimento das operações para as 
quais foram emitidos.

Apêndice I ao Anexo A
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Anexo B.1

ANEXO RELATIVO ÀS MERCADORIAS  
DESTINADAS A SER APRESENTADAS  

OU UTILIZADAS NUMA EXPOSIÇÃO, FEIRA, 
CONGRESSO OU MANIFESTAÇÃO SIMILAR

CAPÍTULO I 
Definição

Artigo 1º

Para efeitos do presente anexo, entende-se por 
eventos:

1. Exposições, feiras, mostras ou exibições si-
milares do comércio, da indústria, da agricultura e do 
artesanato;

2. Exposições ou eventos organizados essencial-
mente com fins filantrópicos;

3. Exposições ou congressos organizados es-
sencialmente para disseminar conhecimento científico, 
técnico, artesanal, artístico, educacional ou cultural, 
desportivo, religioso, ou para promover o turismo ou a 
amizade entre povos;

4. Reuniões de representantes de organizações 
ou de associações ou de agrupamentos internacio-
nais;

5. Cerimônias ou reuniões de caráter oficial ou 
comemorativo, com exceção das exposições de cunho 
privado, organizadas em lojas ou instalações comerciais 
com vistas à venda de mercadorias estrangeiras.

CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação

Artigo 2º

1. Fazem jus à admissão temporária nos termos 
do artigo 2º da presente convenção:

a) As mercadorias destinadas a serem expostas 
ou a serem objeto de uma demonstração numa mani-
festação, incluindo o material constante dos anexos ao 
Acordo para a importação de objetos de caráter edu-
cativo, científico ou cultural, UNESCO, Nova Iorque, 
22 de novembro de 1950 e do seu protocolo, Nairóbi, 
26 de novembro de 1976;

b) As mercadorias destinadas a serem utilizadas 
para efeitos da apresentação de produtos estrangeiros 
numa manifestação, tais como:

i. As mercadorias necessárias para a demons-
tração das máquinas ou aparelhos estrangeiros ex-
postos,

ii. O material de construção e de decoração, 
incluindo o equipamento elétrico, para os pavilhões 
provisórios de expositores estrangeiros,

iii. O material publicitário e de demonstração 
manifestamente destinado a ser utilizado para publi-
cidade das mercadorias estrangeiras expostas, tal 
como as gravações sonoras e vídeo, filmes e diapo-
sitivos, bem como a aparelhagem necessária para a 
sua utilização;

c) O equipamento, incluindo as instalações de 
tradução, os aparelhos de gravação de som e de gra-
vação vídeo, bem como os filmes de caráter educativo, 
científico ou cultural, destinado a ser utilizado em reu-
niões, conferências e congressos internacionais.

2. A fim de poder beneficiar das facilidades con-
cedidas pelo presente anexo:

a) O número ou a quantidade de cada artigo im-
portado deve ser compatível tendo em conta a finali-
dade da importação;

b) As autoridades aduaneiras do território de ad-
missão temporária devem estar convencidas do cum-
primento das condições estabelecidas pela presente 
convenção.

CAPÍTULO III 
Disposições diversas

Artigo 3º

Enquanto foram beneficiárias das facilidades 
previstas na presente convenção e a menos que a 
legislação nacional do território de admissão tempo-
rária o permita, as mercadorias sujeitas ao regime de 
admissão temporária não podem ser:

a) Cedidas gratuitamente, alugadas ou utilizadas 
mediante retribuição ou

b) Transportadas para fora do local da manifes-
tação.

Artigo 4º

1. O prazo de reexportação das mercadorias im-
portadas para ser apresentadas ou utilizadas numa 
exposição, feira, congresso ou manifestação similar é 
de seis meses, pelo menos, a contar da data da ad-
missão temporária.

2. Não obstante o disposto no parágrafo I do pre-
sente artigo, as autoridades aduaneiras autorizarão os 
interessados a deixar, no território de admissão tem-
porária, as mercadorias destinadas a serem apresen-
tadas ou utilizadas numa manifestação posterior, na 
condição de estes respeitem as disposições legislativas 
e regulamentares desse território e de as mercadorias 
serem reexportadas no prazo de um ano a contar da 
data da sua admissão temporária.

Artigo 5º

1. Nos termos do disposto no artigo 13º da presen-
te convenção, a introdução no consumo é concedida, 
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com isenção dos direitos e encargos de importação e 
sem aplicação de proibições ou restrições de impor-
tação, às seguintes mercadorias:

a) Pequenas amostras representativas das mer-
cadorias estrangeiras expostas numa manifestação, 
incluindo as amostras de produtos alimentares e de 
bebidas, importadas como tais ou obtidas na mani-
festação a partir de mercadorias importadas a granel, 
desde que:

i. Se trate de produtos estrangeiros fornecidos 
gratuitamente e que sirvam unicamente para distribui-
ção gratuita ao público na manifestação a fim de se-
rem utilizados ou consumidos pelas pessoas a quem 
tenham sido distribuídos;

ii. Esses produtos sejam identificáveis como 
amostras de caráter publicitário e sejam de valor uni-
tário reduzido;

iii. Não se prestem à comercialização e que sejam 
se for o caso, acondicionados em quantidades nitida-
mente menores que as contidas na menor embalagem 
vendida a varejo;

iv. As amostras de produtos alimentares e de 
bebidas que não sejam distribuídas em embalagens 
como previsto no item iii acima sejam consumidas na 
manifestação e

v. Na opinião das autoridades aduaneiras do 
território de admissão temporária, o valor global e a 
quantidade das mercadorias sejam razoáveis tendo 
em conta a natureza da manifestação, o número de 
visitantes e a importância da participação do expositor 
na manifestação;

b) Mercadorias importadas unicamente tendo 
em vista a sua demonstração ou a demonstração de 
máquinas e aparelhos estrangeiros apresentados na 
manifestação, que sejam consumidas ou destruídas no 
decurso dessas demonstrações, desde que, na opinião 
das autoridades aduaneiras do território de admissão 
temporária, o valor global e a quantidade das merca-
dorias sejam razoáveis tendo em conta a natureza da 
manifestação, o número de visitantes e a importância 
da participação do expositor na manifestação;

c) Produtos de valor reduzido utilizados para a 
construção, arranjo e decoração dos pavilhões pro-
visórios dos expositores estrangeiros presentes na 
manifestação (tintas, vernizes, papel de parede, etc.) 
destruídos pelo simples fato da sua utilização;

d) Impressos, catálogos, prospectos, listas de 
preços, cartazes publicitários, calendários (ilustrados 
ou não) e fotografias não emolduradas manifestamente 
destinadas a serem utilizados a título de publicidade 
das mercadorias, desde que:

i. Se trate de produtos estrangeiros fornecidos gra-
tuitamente e que sirvam unicamente para distribuição 
gratuita ao público no local da manifestação; e que

ii. na opinião das autoridades aduaneiras do 
território de admissão temporária, o valor global e a 
quantidade das mercadorias sejam razoáveis tendo 
em conta a natureza da manifestação, o número de 
visitantes e a importância da participação do expositor 
na manifestação;

e) Processos, registros, formulários e outros do-
cumentos destinados a serem utilizados como tal no 
decurso ou por ocasião de reuniões, conferências ou 
congressos internacionais.

2. O disposto no parágrafo 1 deste Artigo não 
é aplicável às bebidas alcoólicas, tabaco e combus-
tíveis.

Artigo 6º

1. A verificação e o desalfandegamento, na impor-
tação e na reexportação, das mercadorias que serão 
ou foram apresentadas ou utilizadas numa manifesta-
ção são efetuados, em todos os casos em que tal seja 
possível e oportuno, no local dessa manifestação.

2. Cada parte contratante desenvolverá esforços, 
sempre que o considere adequado, e tendo em conta 
a importância da manifestação, para abrir, durante um 
período razoável, uma unidade aduaneira no local da 
manifestação organizada no seu território.

Artigo 7º

Os produtos eventualmente obtidos no decurso 
da manifestação, a partir de mercadorias importadas 
temporariamente, em resultado da demonstração de 
máquinas ou de aparelhos expostos, ficam sujeitos às 
disposições da presente convenção.

Artigo 8º

Cada parte contratante tem o direito de formular 
uma reserva, nas condições previstas no artigo 29 da 
presente convenção, relativamente ao disposto no pa-
rágrafo 1. alínea “a”, do artigo 5” do presente anexo.

Artigo 9º

Na sua entrada em vigor, o presente anexo re-
voga e substitui, nos termos do disposto no artigo 
27 da presente convenção, a Convenção aduaneira 
relativa às facilidades concedidas para a importação 
de mercadorias destinadas a serem apresentadas ou 
utilizadas numa exposição, feira, congresso ou mani-
festação similar, Bruxelas, 8 de junho de 1961, nas 
relações entre as partes contratantes que aceitaram 
o presente anexo e que são partes contratantes na 
referida convenção.
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Anexo B.2

ANEXO RELATIVO  
AO MATERIAL PROFISSIONAL

CAPÍTULO I 
Definição

Artigo 1º

Para efeitos do presente anexo, entende-se por 
material profissional:

1. O equipamento de imprensa, de rádio e de te-
levisão necessário aos representantes da imprensa, 
da rádio ou da televisão que se deslocam ao território 
de um outro país a fim de realizar reportagens, gra-
vações ou emissões no âmbito de determinados pro-
gramas. No apêndice I do presente anexo, figura uma 
lista ilustrativa desse material;

2. O equipamento cinematográfico necessário a 
uma pessoa que se desloca ao território de um outro 
país a fim de realizar um determinado filme ou filmes. 
No apêndice II do presente anexo, figura uma lista 
ilustrativa desse material;

3. Qualquer outro equipamento necessário ao 
exercício do oficio ou da profissão de uma pessoa 
que se desloca ao território de um outro país para 
aí realizar um determinado trabalho. Esta expressão 
não abrange o equipamento utilizado na manufatura 
industrial ou o acondicionamento de mercadorias ou, 
a menos que se trate de ferramentas manuais, para a 
exploração de recursos naturais, a construção, repa-
ração ou manutenção de imóveis ou a execução de 
trabalhos de terraplenagem ou trabalhos similares. No 
apêndice III do presente anexo, figura uma lista ilus-
trativa desse material;

4. Os aparelhos auxiliares do equipamento a que se 
referem os parágrafos 1, 2 e 3 e respectivos acessórios.

CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação

Artigo 2º

Se beneficiam da admissão temporária nos ter-
mos do artigo 2º da presente convenção:

a) O material profissional;
b) As peças sobressalentes importadas tendo 

em vista a reparação de material profissional sujeito 
ao regime de admissão temporária ao abrigo do dis-
posto na alínea a.

CAPÍTULO III 
Disposições diversas

Artigo 3º

1. A fim de poder beneficiar das facilidades concedi-
das pelo presente anexo, o material profissional deve:

a) Pertencer a uma pessoa estabelecida ou resi-
dente fora do território de admissão temporária;

b) Ser importado por uma pessoa estabelecida ou 
residente fora do território de admissão temporária;

c) Ser utilizado exclusivamente pela pessoa que 
se desloca ao território de admissão temporária ou sob 
a sua própria direção.

2. O disposto na alínea e do parágrafo 1 não é 
aplicável ao equipamento importado para a realização 
de um filme, programa de televisão ou obra audiovisu-
al, em razão de um contrato de co-produção celebrado 
por urna pessoa estabelecida no território de admissão 
temporária e aprovado pelas autoridades competentes 
desse território no âmbito de um acordo intergoverna-
mental de co-produção.

3. O equipamento cinematográfico, de imprensa, 
de rádio e de televisão não deve ser objeto de um con-
trato de locação ou de um contrato similar celebrado 
por uma pessoa estabelecida no território de admissão 
temporária, desde que esta condição não seja aplicá-
vel no caso de realização de programas conjuntos de 
rádio ou de televisão.

Artigo 4º

1. A admissão temporária de material de produ-
ção e de emissão de rádio e de televisão e de veícu-
los especialmente adaptados para serem utilizados 
na realização de reportagens de rádio ou televisão e 
respectivos equipamentos, importados por organismos 
públicos ou privados autorizados para esse fim pelas 
autoridades aduaneiras do território de admissão tem-
porária, deverá ser concedida sem que seja exigido 
qualquer documento aduaneiro c sem a constituição 
de garantia.

2. As autoridades aduaneiras podem exigir a apre-
sentação de uma lista ou de um inventário pormenori-
zado do material referido no parágafo 1, acompanhado 
de um compromisso por escrito de reexportação.

Artigo 5º

O prazo de reexportação do material profissional 
é de doze meses, pelo menos, a contar da data de ad-
missão temporária. No entanto, relativamente aos veí-
culos, o prazo de reexportação pode ser fixado tendo 
em conta o motivo e a duração prevista da permanên-
cia no território de admissão temporária.

Artigo 6º

Cada parte contratante tem o direito de recusar 
ou de retirar o beneficio da admissão temporária aos 
veículos mencionados nos apêndices I a III do presen-
te anexo, que, mesmo a titulo ocasional, transportem, 
mediante pagamento, pessoas ou mercadorias de um 
local para outro situado no seu território.
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Artigo 7º

Os apêndices do presente anexo fazem dele 
parte integrante.

Artigo 8º

Na sua entrada em vigor, o presente anexo re-
voga e substitui, nos termos do artigo 27 da presente 
convenção, a Convenção aduaneira relativa à admis-
são temporária de material profissional, Bruxelas, 8 
de junho de 1961, nas relações entre as partes con-
tratantes que aceitaram o presente anexo e que são 
partes contratantes na referida convenção.

APÊNDICE I

Equipamentos de Imprensa,  
de Rádio e de Televisão

Lista ilustrativa

A. Equipamentos de imprensa, tais como:

– computadores pessoais;
– copiadoras;
– máquinas de escrever;
– câmaras de todos os tipos (de filmar e eletrô-

nicas);
– aparelhos de transmissão, gravação ou repro-

dução de som ou de imagens (gravadores de som e 
vídeo, reprodutores de vídeo, microfones, mesas de 
mixagem, caixas acústicas);

– suportes de mídia de som ou de imagem, gra-
vados ou não;

– instrumentos e aparelhos de medição e de 
controle técnico (oscilógrafos, sistemas de teste de 
gravação de som e video, multímetros, estojos e cai-
xas de ferramentas, vectorscópios, geradores de sinais 
de vídeo, etc.);

– equipamento de iluminação (projetores, trans-
formadores, tripés);

– acessórios operacionais (cassetes, fotômetros, 
lentes objetivas, tripés, acumuladores, correias de trans-
missão, carregadores de bateria, monitores).

B. Equipamento de rádio, tal como:

– equipamento de telecomunicações, tal como 
emissores - receptores ou emissores de rádio, termi-
nais para ligação às redes de telecomunicações ou de 
distribuição por cabo e ligações via satélite;

– equipamento de audiofreqüência para produ-
ção (aparelhos de tomada de som, de gravação e de 
reprodução);

– instrumentos e aparelhos de medição e de 
controle técnico (oscilógrafos, sistemas de teste de 
gravação de som e imagem, multímetros, estojos e 
caixas de ferramentas, vectorscópios, geradores de 
sinais video, etc.);

– acessórios operacionais (relógios, cronôme-
tros, bússolas, microfones, mesas de mixagem, fitas 
magnéticas para som, grupos geradores, transforma-
dores, pilhas e acumuladores, carregadores de bate-
ria, aparelhos de aquecimento, de climatização e de 
ventilação, etc.);

– suportes de mídia de som, gravados ou não.

C. Equipamentos de televisão, tais como:

– câmaras de televisão,
– tele-cinema,
– instrumentos e aparelhos de medição e de 

teste técnico;
– aparelhos de transmissão e de retransmis-

são;
– aparelhos de comunicação;
– aparelhos de gravação ou de reprodução de 

som ou de imagens (gravadores de som e vídeo, re-
produtores vídeo, microfones, mesas de mixagem, 
caixas acústicas),

– equipamento de iluminação (projetores, trans-
formadores, tripés); equipamento de edição;

– acessórios operacionais (relógios, cronômetros, 
bússolas, lentes objetivas, fotômetros, tripés, carrega-
dores de bateria, cassetes, grupos geradores, trans-
formadores, baterias e acumuladores, aparelhos de 
aquecimento, de climatização e ventilação, etc.);

– suportes de mídia de som ou de imagens, gra-
vados ou não (créditos, sinais de chamada de estação, 
gravações musicais, etc.);

– “film rushes”;
– instrumentos musicais, guarda-roupa, cenários 

e outros acessórios de teatro, estrados, produtos de 
maquiagem, secadores de cabelo.

D. Veículos concebidos ou especialmente adaptados 
para serem utilizados para os fins acima referidos, tais 
como veículos para:

– transmissão TV,
– acessórios TV,
– gravação de sinais de vídeo,
– gravação e reprodução de som,
– efeitos de câmara lenta,
– iluminação.

APÊNDICE II

Equipamentos Cinematográficos

Lista ilustrativa

A. Equipamentos tais como:

– câmaras de todos os tipos (de filmar e eletrô-
nicas),

– instrumentos e aparelhos de medição e de teste 
técnico (oscilógrafos, sistemas de teste de gravação 
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de som e imagem, multímetros, estojos e caixas de 
ferramentas, vectorscópios, geradores de sinais de 
vídeo, etc.),

– carros ou gruas para captação de imagens,
– equipamento de iluminação (projetores, trans-

formadores, tripés),
– equipamento de edição;
– aparelhos de gravação ou de reprodução do 

som ou de imagens (gravadores de som e imagem, 
reprodutores de vídeo, microfones, mesas de mixagem, 
caixas acústicas);

– suportes de mídia de som ou de imagens, gra-
vados ou não (créditos, sinais de chamada de estação, 
gravações musicais, etc.);

– “film rushes”;
– acessórios operacionais (relógios, cronômetros, 

bússolas, microfones, mesas de mistura, fitas magné-
ticas, grupos geradores, transformadores, baterias e 
acumuladores, carregadores de bateria, aparelhos de 
aquecimento, de climatização e de ventilação, etc.);

– instrumentos musicais, guarda-roupa, cenários 
e outros acessórios de teatro, estrados, produtos de 
maquiagem, secadores de cabelo.

B. Veículos concebidos ou especialmente adaptados 
para serem utilizados para os fins acima referidos.

APÊNDICE III

Outros Equipamentos

Lista ilustrativa

A. Equipamentos para montagem, ensaio, funcio-
namento, teste, verificação, manutenção ou repa-
ração de máquinas, de instalações, de material de 
transporte, etc., tais como:

– ferramentas,
– equipamento e aparelhos de medição, de verifi-

cação ou de teste (de temperatura, pressão, distância, 
altura, superfície, velocidade, etc.), incluindo os apa-
relhos elétricos (voltímetros, amperímetros, cabos de 
medição, comparadores, transformadores, gravadores, 
etc.) e gabaritos,

– aparelhos e equipamentos para fotografar as 
máquinas e as instalações durante e após a respec-
tiva montagem,

– aparelhos para o teste técnico de navios.

B. Equipamento necessário a homens de negócios, a 
peritos em organização científica ou técnica do trabalho, 
em produtividade ou em contabilidade e ás pessoas 
que exerçam profissões semelhantes, tal como:

– computadores pessoais,
– máquinas de escrever,

– aparelhos de transmissão, de gravação ou de 
reprodução de som ou de imagens,

– instrumentos e aparelhos de cálculo.

C. Equipamento necessário aos peritos encarregados 
de levantamentos topográficos ou de trabalhos de pros-
pecção geofísica, tal como:

– instrumentos e aparelhos de medição.
– equipamento de perfuração,
– aparelhos de transmissão e de comunicação.

D. Equipamento necessário aos peritos encarrega-
dos do combate à poluição.

E. Instrumentos e aparelhos necessários aos médi-
cos, cirurgiões, veterinários, parteiras e às pessoas 
que exerçam profissões semelhantes.

F. Equipamento necessário aos peritos em arqueo-
logia, paleontologia, geografia, zoologia, etc.

G. Equipamento necessário aos artistas, aos grupos 
de teatro e às orquestras, tal como todos os obje-
tos utilizados para a representação, instrumentos 
musicais, cenários e guarda-roupa, etc.

H. Equipamento necessário aos conferencistas 
para ilustrar as suas exposições.

I. Equipamento necessário quando de viagens efe-
tuadas para tirar fotografias (aparelhos de foto-
grafia de todos os tipos, cassetes, exposímetros, 
lentes objetivas, tripés, acumuladores, correias de 
transmissão, carregadores de bateria, monitores, 
equipamento de iluminação, artigos de moda e 
acessórios para modelos, etc.).

J.  Veículos concebidos ou especialmente adapta-
dos para serem utilizados para os fins acima refe-
ridos, tais como postos de inspeção ambulantes, 
veículos-oficina, veículos-laboratório, etc.

ANEXO B.3

ANEXO RELATIVO AOS CONTEINERES,  
PALLETS, EMBALAGENS, AMOSTRAS E 

OUTRAS MERCADORIAS IMPORTADAS NO  
ÂMBITO DE UMA OPERAÇÃO COMERCIAL 

CAPÍTULO I 
Definições

Artigo 1º

Para efeitos do presente anexo, entende-se 
por:

a) Mercadorias importadas no âmbito de uma 
operação comercial:

Os contêineres, pallets, embalagens, amos-
tras, filmes publicitários, bem como quaisquer outras 
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mercadorias importadas no âmbito de uma operação 
comercial, sem que a sua importação constitua em si 
uma operação comercial;

b) Embalagem:
Todos os artigos e materiais utilizados ou des-

tinados a serem utilizados, no estado em que são 
importados, para embalar, proteger, fixar ou separar 
mercadorias, com exclusão dos materiais (palha, papel, 
fibras de vidro, aparas de madeira, etc.) importados 
a granel. Estão igualmente excluídos os contêineres 
e os pallets tal como definidos nas alíneas “c” e “d”, 
respectivamente;

c) Contêiner:
Um artigo do equipamento de transporte (liftvan, 

cisterna móvel ou outra estrutura análoga):
i. que constitua um compartimento, total ou par-

cialmente fechado, destinado a conter mercadorias;
ii. Que tenha um caráter permanente, sendo, por 

esse motivo, suficientemente resistente para poder ser 
usado repetidas vezes;

iii. Especialmente concebido para facilitar o trans-
porte de mercadorias, por um ou mais modos de trans-
porte, sem carregamentos intermediários;

iv. Concebido de modo a poder ser manejado com 
facilidade, nomeadamente quando do seu transbordo 
de um modo de transporte para outro;

v. Concebido para poder ser facilmente enchido 
e esvaziado; e

vi. Com um volume interior igual ou superior a 
um metro cúbico,

O termo “contêiner” abrange os acessórios e 
equipamento do contêiner. Adequado para a sua ca-
tegoria, desde que sejam transportados com o con-
têiner. O termo “contêiner” não inclui os veículos e os 
respectivos acessórios ou peças sobressalentes, as 
embalagens nem os pallets. Os “semi-reboques” são 
considerados como contêiner;

d) Pallet:
Um dispositivo em cujo estrado se pode juntar 

uma determinada quantidade de mercadorias de modo 
a constituir uma unidade de carga tendo em vista o 
seu transporte, movimentação ou empilhamento por 
meio de aparelhos mecânicos. Este dispositivo é cons-
tituído quer por dois estrados ligados entre si por cru-
zetas quer por um estrado assente sobre pés. A sua 
altura total é o mais reduzida possível, permitindo, no 
entanto, a movimentação por empilhadeiras de garfo 
ou “transpallets”.

O dispositivo pode, ou não, ser dotado de uma 
superestrutura;

e) Amostra:
Os artigos que são representativos de uma de-

terminada categoria de mercadorias já produzidas ou 

que constituem modelos de mercadorias cuja fabrica-
ção está prevista, com a exceção de artigos idênticos 
introduzidos pela mesma pessoa ou expedidos para o 
mesmo destinatário em quantidades tais que, global-
mente consideradas, deixem de constituir amostras de 
acordo com as práticas comerciais normais;

f) Filme publicitário:
Os meios de mídia de imagem gravados, com ou 

sem sonorização, que reproduzam essencialmente ima-
gens que revelem a natureza ou o funcionamento de 
produtos ou materiais vendidos ou alugados por uma 
pessoa estabelecida ou residente fora do território de 
admissão temporária, desde que sejam adequados 
para serem apresentados a eventuais clientes e não 
em salas públicas e sejam importados numa remessa 
que não contenha mais de um exemplar de cada filme 
e não faça parte de uma remessa maior de filmes;

g) Tráfego interno:
O transporte de mercadorias carregadas no ter-

ritório aduaneiro de uma parte contratante para serem 
descarregadas no território aduaneiro da mesma parte 
contratante.

CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação

Artigo 2º

São beneficiárias da admissão temporária, nos 
termos do artigo 2º da presente convenção, as se-
guintes mercadorias importadas no âmbito de uma 
operação comercial:

a) As embalagens que são importadas cheias 
para serem reexportadas vazias ou cheias ou que são 
importadas vazias para serem reexportadas cheias;

b) Os contêineres cheios ou não de mercadorias, 
bem como os acessórios e equipamentos de contai-
neres importados temporariamente, que sejam quer 
importados com um container para ser reexportados 
separadamente ou com outro container quer impor-
tados separadamente a fim de ser reexportados com 
um container;

c) As peças sobressalentes importadas tendo 
em vista a reparação dos containeres colocados sob 
o regime de admissão temporária por força do dispos-
to na alínea b;

d) Os pallets;
e) As amostras;
f) Os filmes publicitários;
g) Qualquer outra mercadoria importada para um 

dos fins enumerados no apêndice primeiro do presen-
te anexo no âmbito de uma operação comercial, mas 
cuja importação não constitua em si uma operação 
comercial.
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Artigo 3º

As disposições do presente anexo não afetam 
de modo algum a legislação aduaneira das partes 
contratantes aplicável no momento da importação de 
mercadorias transportadas em contêineres ou emba-
lagens ou sobre pallets.

Artigo 4º

1. A fim de poderem fazer jus as facilidades con-
cedidas pelo presente anexo:

a) As embalagens devem ser reexportadas uni-
camente pelo beneficiário da admissão temporária. 
Não podendo, mesmo ocasionalmente, ser utilizadas 
no tráfego interno;

b) Os contêineres devem ter apostas marcas nas 
condições definidas no apêndice II do presente anexo. 
Podem ser utilizados no tráfego interno, dispondo, no 
entanto, nesse caso, cada parte contratante da facul-
dade de impor as seguintes condições:

– o trajeto deverá conduzir o contêiner 
por um itinerário razoavelmente direto para o 
local ou para mais perto do local de onde as 
mercadorias a exportar devem ser carregadas 
ou a partir do qual o contêiner deve ser reex-
portado vazio;

– o contêiner deve ser utilizado uma úni-
ca vez no tráfego interno antes da sua reex-
portação.

c) Os paliers ou o número igual de pallets do 
mesmo tipo e de valor sensivelmente igual devem ter 
sido previamente exportados ou ser exportadas ou 
reexportadas posteriormente;

d) As amostras e os filmes publicitários devem 
pertencer a uma pessoa estabelecida ou residente fora 
do território de admissão temporária e serem importa-
dos unicamente com o objetivo de serem apresentados 
ou de ser objeto de uma demonstração no território de 
admissão temporária tendo em vista a obtenção de 
encomendas de mercadorias que serão importadas 
nesse mesmo território. Não podem ser vendidos nem 
normalmente utilizados exceto para efeitos de demons-
tração, nem utilizados de qualquer outro modo, quer 
em locação quer contra remuneração, durante a sua 
permanência no território de admissão temporária;

e) A utilização das mercadorias referidas nos pa-
rágrafos 1 e 2 do apêndice I do presente anexo não 
devem constituir uma atividade lucrativa.

2. Cada parte contratante tem o direito de recu-
sar a admissão temporária aos contêineres, pallets 
ou embalagens que tenham sido objeto de compra, 
locação compra, aluguer ou de um contrato similar 

celebrado por uma pessoa estabelecida ou residente 
no seu território.

Artigo 5º

1. A admissão temporária dos contêineres, pallets 
e embalagens são concedidas sem que seja exigido um 
documento aduaneiro e sem constituição de garantia.

2. Em substituição de um documento aduaneiro e 
de uma garantia, o beneficiário da admissão temporá-
ria pode, relativamente aos contêineres, ser obrigado 
a comprometer-se por escrito:

i. A fornecer às autoridades aduaneiras, a seu 
pedido, informações pormenorizadas relativas aos 
movimentos de cada contêiner sujeito ao regime de 
admissão temporária, incluindo as datas e os locais 
de entrada no território de admissão temporária e de 
saída do referido território, ou uma lista dos contéineres 
acompanhada de um compromisso de reexportação,

ii. A pagar os direitos e encargos de importação 
que possam ser exigidos no caso das condições que 
regem a admissão temporária não serem cumpridas.

3. Em substituição de um documento aduaneiro e 
de uma garantia, o beneficiário da admissão temporária 
pode, relativamente aos pallets e às embalagens, ser 
obrigado a apresentar às autoridades aduaneiras um 
compromisso por escrito de reexportação.

4. As pessoas que utilizam regularmente o regime 
de admissão temporária são autorizadas a fornecer um 
compromisso global.

Artigo 6º

O prazo de reexportação das mercadorias importadas 
no âmbito de uma operação comercial é de, pelo menos, 
seis meses a contar da data da admissão temporária.

Artigo 7º

Cada parte contratante tem o direito de formular 
uma reserva, nas condições previstas no artigo 29 da 
presente convenção, relativamente:

i. A um máximo de três grupos de mercadorias 
dentre as referidas no artigo 2º 

ii. Parágrafo 1 do artigo 5º do presente anexo.

Artigo 8º

Os apêndices do presente anexo fazem dele 
parte integrante.

Artigo 9º

Na sua entrada em vigor, o presente anexo revoga e 
substitui, nos termos do artigo 27 da presente convenção, 
as convenções e disposições a seguir enumeradas:

– Convenção Européia relativa ao regime 
aduaneiro dos pallets utilizados nos transpor-



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50321 

tes internacionais, Genebra, 9 de dezembro 
de 1960,

– Convenção aduaneira relativa à admis-
são temporária de embalagens, Bruxelas, 6 de 
outubro de 1960,

– artigos 2º a 11º e anexos 1 (parágra-
fos 1 e 2) a 3 da Convenção aduaneira relati-
va aos contêineres, Genebra, 2 de dezembro 
de 1972,

– artigos 3º, 5º e 6º (alínea 1.b e 2) da 
Convenção internacional para facilitar a impor-
tação de amostras comerciais e de material 
publicitário, Genebra, 7 de novembro de 1952 
nas relações entre as partes contratantes que 
aceitaram o presente anexo e que são partes 
contratantes nas referidas convenções.

APÊNDICE I

Lista das mercadorias  
nos termos da alínea g do artigo 2º

1. Mercadorias que devam ser objeto de ensaios, 
testes, experiências ou demonstrações.

2. Mercadorias que se destinem a efetuar ensaios, 
testes, experiências ou demonstrações.

3. Películas cinematográficas, expostas e revela-
das, positivos e outros suportes de mídia de imagem 
gravados, destinados a serem projetados antes da sua 
utilização comercial.

4. Películas, fitas magnéticas, películas mag-
netizadas e outros suportes de mídia de som ou de 
imagem destinados à sonorização, à dublagem ou à 
reprodução.

5. Suportes de mídia de informação gravados, 
enviados a título gratuito, com a finalidade de serem 
utilizados no tratamento automático de dados.

6. Objetos (incluindo os veículos) que, pela sua na-
tureza, servem unicamente para fazer a publicidade de 
um determinado artigo ou de um determinado fim.

APÊNDICE II

Disposições relativas à  
marcação dos contêineres

1. As seguintes informações devem ser inscritas, 
de modo duradouro, num local adequado e claramente 
visível nos contêineres:

a) identificação do proprietário ou do operador;
b) marcas e números de identificação do contêiner 

adotados pelo proprietário ou pelo operador; e
c) tara do contêiner, incluindo todos os equipa-

mentos fixados de forma permanente.
2. O país ao qual o contêiner pertence pode ser in-

dicado quer por extenso quer através do código do país 
ISO alfa-2 previsto na norma internacional ISO 3166, quer 
ainda por intermédio do sinal distintivo utilizado para indicar 
o país de matricula dos veículos em circulação rodoviária 

internacional. Cada país pode subordinar o emprego do 
seu nome ou do seu sinal nos containeres às disposições 
da sua legislação nacional. A identificação do proprietário 
ou do operador pode ser assegurada quer pela indicação 
do seu nome quer por uma sigla consagrada pelo uso 
corrente. Não são aceitáveis símbolos tais como emble-
mas ou bandeiras.

3. Para que as marcas e os números de identifi-
cação que figuram nos contêineres possam ser con-
siderados como inscritos de forma duradoura quando 
se utilizar uma película em matéria plástica, devem ser 
preenchidas as seguintes condições:

a) Será utilizado um adesivo de elevada quali-
dade. A película, uma vez aplicada, deve apresentar 
uma resistência à tração mais reduzida que a força de 
adesão, de tal modo que seja impossível descolar a 
película sem a destruir. Uma película obtida por vaza-
mento satisfaz estas exigências. Não pode ser utilizada 
uma película fabricada por calandragem;

b) Quando as marcas e os números de identifi-
cação tiverem de ser alterada, a película a substituir 
deve ser inteiramente retirada antes da fixação de uma 
nova película. É proibida a aposição de uma nova pe-
lícula sobre uma película já colada.

4. As especificações concernentes à utilização de 
uma película de matéria plástica para a marcação dos 
containeres, enunciadas no parágrafo 3 do presente 
apêndice, não excluem a possibilidade de utilização 
de outros métodos de marcação duradoura.

 ANEXO B.4

ANEXO RELATIVO ÀS MERCADORIAS  
IMPORTADAS NO ÂMBITO DE UMA  

OPERAÇÃO DE PRODUÇÃO

CAPÍTULO I 
Definição 

Artigo 1º

1. Para efeitos do presente anexo, entende-se 
por mercadorias importadas no âmbito de uma ope-
ração de produção:

a) as matrizes, clichês, moldes, desenhos, pro-
jetos, modelos e outros objetos similares,

b) os instrumentos de medição, teste, verificação 
e outros objetos similares,

c) as ferramentas e instrumentos especiais, im-
portados para serem utilizados durante um processo 
de manufatura de mercadorias; e

2. Os meios de produção de substituição:
Os instrumentos, aparelhos e máquinas que, en-

quanto se aguarda a entrega ou a reparação de merca-
dorias similares, são colocados à disposição de um cliente 
pelo fornecedor ou pelo reparador, conforme o caso.
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CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação

Artigo 2º

Fazem jus à temporária nos termos do artigo 2º 
da presente convenção as mercadorias importadas no 
âmbito de uma operação de produção.

CAPÍTULO III 
Disposições diversas

Artigo 3º

A fim de poderem se beneficiar das facilidades 
concedidas pelo presente anexo:

a) As mercadorias importadas no âmbito de uma 
operação de produção devem pertencer a uma pessoa 
estabelecida  fora do território de admissão temporária e 
destinar-se a uma pessoa estabelecida nesse território;

b) A totalidade ou parte (de acordo com as dispo-
sições da legislação nacional) da produção resultante 
da utilização das mercadorias importadas no âmbito de 
uma operação de produção a que se refere o parágrafo 
1 do artigo 1º do presente anexo deve ser exportada 
do território de admissão temporária;

c) Os meios de produção de substituição devem 
ser colocadas provisória e gratuitamente à disposi-
ção da pessoa estabelecida no território de admissão 
temporária pelo ou por intermédio do fornecedor dos 
meios de produção cuja entrega está atrasada ou que 
têm  de ser reparados.

Artigo 4º 

O prazo de reexportação das mercadorias a que 
se refere o parágrafo 1 do artigo 1º  do presente anexo 
é de, pelo menos, doze meses, a contar da data da 
admissão temporária.

O prazo de reexportação dos meios de produção 
de substituição é de, pelo menos, seis meses a contar 
da data da admissão temporária.

ANEXO B.5

ANEXO RELATIVO ÀS MERCADORIAS  
IMPORTADAS PARA FINS  EDUCATIVOS,  

CIENTÍFICOS OU CULTURAIS

CAPÍTULO I 
Definições

Artigo 1º

Para efeitos do presente anexo, entende-se 
por:

a) Mercadorias importadas com fins educacio-
nais, científicos ou culturais: o equipamento científico 
e o marterial didático ou o equipamento de bem-estar 
destinado aos marítimos , bem como qualquer outra 

mercadoria importada no âmbito de uma atividade 
educativa, científica ou cultural;

b) Na alínea a:
i. equipamentos científico e material didático: todos 

os modelos, instrumentos, aparelhos, máquinas e res-
pectivos acessórios utilizados para fins de investigação 
científica e de ensino ou de formação profissional;

ii. equipamento de bem-estar destinado aos maríti-
mos: o equipamento destinado às atividades de caráter 
cultural, educativo, recreativo, religioso ou desportivo 
das pessoas encarregadas de tarefas relacionadas 
com o funcionamento ou o serviço marítimo de um 
navio estrangeiro utilizado no tráfego marítimo inter-
nacional.

Nos apêndices I, II e III do presente anexo figu-
ram listas ilustrativas do “material didático”, do “equi-
pamento de bem-estar destinado aos marítimos” e de 
“qualquer outra mercadoria importada no âmbito  de 
uma atividade educacional, científica ou cultural”.

CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação

Artigo 2º

Fazem jus à admissão temporária nos termos do 
artigo 2º da presente Convenção:

a) As mercadorias importadas para um fim exclu-
sivamente educativo, científico ou cultural;

b) As peças sobressalentes relacionadas com o 
equipamento científico e o material didático sujeito ao 
regime de admissão temporária por força da alínea “a”, 
bem como as ferramentas especialmente concebidas 
para a manutenção, teste, calibragem ou reparação 
do referido material.

CAPÍTULO III 
Disposições diversas

Artigo 3º

A fim de serem beneficiárias das facilidades con-
cedidas pelo presente anexo:

a) As mercadorias importadas para um fim edu-
cativo, científico ou cultural devem pertencer a uma 
pessoa estabelecida fora do território de admissão 
temporária e serem importadas por estabelecimen-
tos autorizados, em quantidade compatível, tendo em 
conta o fim a que se destinam. Estas mercadorias não 
podem ser utilizadas com fins comerciais;

b) O equipamento de bem-estar destinado aos 
marítimos deve ser utilizado a bordo de navios estran-
geiros usados no tráfego marítimo internacional, ou 
desembarcado temporariamente de um navio a fim 
de ser utilizado em terra pela tripulação, ou importa-
do para ser utilizado em hotéis, clubes ou centros de 
recreação destinados aos marítimos, geridos quer por 
organismos oficiais quer por organizações religiosas 
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ou outras sem fins lucrativos, bem como nos lugares 
dedicados ao culto onde são regularmente celebrados 
ofícios em intenção dos marítimos.

Artigo 4º

A admissão temporária de equipamento cientí-
fico e de material didático, bem como de material de 
bem-estar destinado aos marítimos utilizado a bordo 
dos navios, é concedida sem que seja exigido qual-
quer documento aduaneiro e sem a constituição de 
garantia. Relativamente ao equipamento científico e 
ao material didático, pode, se for o caso, ser exigido 
um inventário, bem como um compromisso por escrito 
de reexportação.

Artigo 5º

O prazo de reexportação das mercadorias im-
portadas com um fim educativo científico ou cultural é 
de, pelo menos, doze meses a contar da data de ad-
missão temporária.

Artigo 6º

No que se refere ao equipamento científico e ao 
material didático, cada parte contratante tem o direi-
to de formular uma reserva, nas condições previstas 
no artigo 29 da presente convenção, relativamente às 
disposições do artigo 4º do presente anexo.

Artigo 7º

Os apêndices do presente anexo fazem dele 
parte integrante.

Artigo 8º

Na sua entrada em vigor, o presente anexo re-
voga e substitui, nos termos do artigo 27 da presente 
convenção, a Convenção aduaneira relativa ao mate-
rial de bem-estar destinado aos marítimos, Bruxelas, 
1º de dezembro de 1964, a Convenção aduaneira re-
lativa à importação de material científico, Bruxelas, 11 
de junho de 1968, e a Convenção aduaneira relativa à 
admissão temporária de material pedagógico, Bruxe-
las, 8 de junho de 1970, nas relações entre as partes 
contratantes que aceitaram o presente anexo e que são 
partes contratante nas referidas convenções.

APÊNDICE I

Lista ilustrativa

A. Aparelhos de gravação ou de reprodução de som 
ou de imagens, tais como:

– projetores de dispositivos (slides) ou de filmes 
fixos;

– projetores cinematográficos;

– retroprojetor e episcópios;
– gravadores de som e de imagem e equipamen-

to de vídeo;
– circuitos fechados de televisão.

B. Suportes de mídia de som e de imagens, tais 
como:

– slides, filmes fixos e microfilmes;
– filmes cinematográficos;
– gravação de som (fita magnéticas, discos);
– fita e vídeo.

C. Equipamentos especializados, tais como:

– material bibliográfico e equipamento audiovi-
sual para bibliotecas;

– bibliotecas móveis;
– laboratório de idiomas;
– equipamento de tradução simultânea;
– máquinas de ensino programado mecânicas 

ou eletrônicas;
– objetos especialmente concebidos para o ensino 

ou a formação profissional de pessoas deficientes.

D. Outros equipamentos, tais como:

– flip charts, maquetes, gráficos, mapas, plantas, 
fotografias e desenhos;

– instrumentos, aparelhos e modelos concebidos 
para a demonstração;

– coleções de objetos acompanhados de infor-
mação pedagógica, visual ou sonora, preparadas para 
o ensino de um assunto (estojo pedagógico);

– instrumentos, aparelhos, ferramentas e má-
quinas ferramenta para aprendizagem de técnicas ou 
de ofícios;

– equipamento, incluindo os veículos concebidos 
ou especialmente adaptados para serem utilizados em 
operações de socorro, destinado à formação das pes-
soas que participam em tais operações.

APÊNDICE II

Lista ilustrativa

A. Livros e outro material impresso, tais como:

– livros de todos os gêneros;
– cursos por correspondência;
– jornais e publicações periódicas;
– brochuras informativas sobre os serviços de 

bem-estar existentes nos portos;

B. Equipamentos de audiovisual, tais como:

– aparelhos de reprodução de som e de ima-
gem;

– gravadores de fitas magnéticas;
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– aparelhos receptores de rádio e de televisão;
– aparelho de projeção;
– gravações em discos ou fitas magnéticas (cursos 

de idiomas, emissões de rádio, mensagens de votos, 
música e entretenimento);

– filmes expostos e revelados;
– slides;
– fitas de vídeo.

C. Artigos de desporto, tais como:

– vestuário de desporto;
– bolas de todos os tipos;
– raquetes e redes;
– jogos de convés;
– equipamento de atletismo;
– equipamento de ginástica.

D. Equipamentos para a prática de jogos ou entre-
tenimento, tais como:

– jogos de ambiente fechado;
– instrumentos musicais;
– equipamento e acessórios de teatro amador;
– material para pintura artística, escultura, traba-

lhar madeira e metais, confeccionar tapetes, etc.

E. Objetos religiosos.

F. Partes, peças sobressalentes e acessórios do 
material de bem-estar.

APÊNDICE III

Lista ilustrativa

Mercadorias, tais como:

1. Guarda-roupa e acessórios cênicos enviados 
a título de empréstimo gratuito a sociedades dramáti-
cas ou a teatros;

2. Partituras musicais enviadas a título de emprés-
timo gratuito a salas e concerto ou a orquestras.

ANEXO B.6

ANEXO RELATIVO AOS OBJETOS DE USO  
PESSOAL DOS VIAJANTES E ÀS MERCADORIAS 

IMPORTADAS PARA FINS DESPORTIVOS

CAPÍTULO I 
Definições

Artigo 1º

Para efeitos do presente anexo, entende-se 
por:

a) Viajante: qualquer pessoa que entre tempora-
riamente no território de uma parte contratante onde 
não tenha residência arbitral, por razões de turismo, 

prática de desportos, negócios, realização de reuniões 
profissionais, saúde, realização de estudos, etc.;

b) Objetos de uso pessoal: todos os artigos, no-
vos ou usados, de que um viajante pode razoavelmente 
necessitar para uso pessoal no decurso da sua viagem, 
tendo em conta todas as circunstâncias dessa viagem, 
mas excluindo-se qualquer mercadoria importada para 
fins comerciais. No apêndice I do presente anexo, figura 
uma lista ilustrativa dos objetos de uso pessoal;

c) Mercadoria importadas para fins desportivos: 
artigos de desporto e outros materiais destinados a 
serem utilizados pelos viajantes quando de competi-
ções ou de demonstrações desportivas ou para reino 
no território de admissão temporária. No apêndice II 
do presente anexo, figura uma lista ilustrativa dessas 
mercadorias.

CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação

Artigo 2º

Se beneficiam da admissão temporária nos ter-
mos do artigo 2º da presente convenção os objetos 
de uso pessoal e as mercadorias importadas para fins 
desportivos.

CAPÍTULO III 
Disposições diversas

Artigo 3º

A fim de poderem se beneficiar das facilidades 
concedidas pelo presente anexo:

a) Os objetos de uso pessoal devem ser impor-
tados pelo viajante junto ao seu corpo ou na sua ba-
gagem (acompanhada ou não);

b) As mercadorias importadas para fins despor-
tivos devem pertencer a uma pessoa estabelecida ou 
residente fora do território de admissão temporária e 
serem importadas em quantidade compatível tendo 
em conta a utilização a que se destinam.

Artigo 4º

1. A admissão temporária dos objetos de uso 
pessoal é concedida sem que seja exigido qualquer 
documento aduaneiro e sem a constituição de uma 
garantia. Entretanto, no caso de artigos que envolvam 
valores elevados de direitos e encargos de importação, 
um documento aduaneiro ou uma garantia podem ser 
exigidos.

2. Relativamente às mercadorias importadas para 
fins desportivos e em substituição a um documento 
aduaneiro e da constituição de uma garantia, pode, 
sempre que possível, ser aceito um inventário das 
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mercadorias, bem como um compromisso por escrito 
de reexportação.

Artigo 5º

1. A reexportação dos objetos de uso pessoal 
efetuar-se-á, o mais tardar, quando a pessoa que os 
importou deixar o território de admissão temporária.

2. O prazo de reexportação das mercadorias im-
portadas para fins desportivos é de, pelo menos, doze 
meses a contar da data de admissão temporária.

Artigo 6º

Os apêndices do presente anexo são parte inte-
grante do mesmo.

Artigo 7º

Na sua entrada em vigor, o presente anexo re-
voga e substitui, nos termos do artigo 27 da presen-
te convenção, as disposições dos artigos 2º e 5º da 
Convenção sobre as facilidades aduaneiras a favor 
do turismo, Nova Iorque, 4 de junho de 1954, nas re-
lações entre as partes contratantes que aceitaram o 
presente anexo e que são partes contratantes na re-
ferida convenção.

APÊNDICE I

Lista ilustrativa

1. Vestuário;
2. Artigos de higiene;
3. Jóias de uso pessoal;
4. Aparelhos fotográficos e aparelhos cinema-

tográficos de captação de imagens, acompanhados 
de uma quantidade compatível de filmes e de aces-
sórios;

5. Aparelhos de projeção portáteis de slides ou 
de filmes e respectivos acessórios, bem como uma 
quantidade razoável de slides ou de filmes;

6. Máquinas de filmar vídeo e aparelhos portáteis 
de gravação de vídeo acompanhados de uma quanti-
dade razoável de fitas de gravação;

7. Instrumentos musicais portáteis;
8. Gramofones portáteis, com discos;
9. Aparelhos portáteis de gravação e de repro-

dução de som, incluindo ditafones, com fitas de gra-
vação;

10. Aparelhos receptores de rádio portáteis;
11. Aparelhos receptores de televisão portáteis;
12. Máquinas de escrever portáteis;
13. Máquinas de calcular portáteis;
14. Computadores pessoais portáteis;
15. Binóculos;
16. Carrinhos de criança;
17. Cadeiras de rodas para deficientes;

18. Equipamentos desportivos, tais como tendas 
e outro material de acampamento, artigos de pesca, 
equipamento para alpinismo, equipamento de mergu-
lho, armas de caça com cartuchos, veículos de duas 
ou três rodas sem motor, canoas ou caiaques de com-
primento inferior a 5,5 metros, esquis, raquetes de tê-
nis, pranchas de surf, pranchas à vela, equipamento 
de golfe, asas delta e paragliders;

19. Aparelhos de diálise portáteis e material clí-
nico semelhante, bem como os artigos descartáveis 
importados para serem utilizados com esse material;

20. Outros artigos de caráter manifestamente 
pessoal.

APÊNDICE II

Lista ilustrativa

A. Equipamentos de atletismo, tais como:

– obstáculo de salto;
– dardos, discos, varas, pesos, martelos;

B. Equipamentos para jogos de bola, tais como:

– bolas de qualquer tipo;
– raquetes, tacos de diversos tipos, bastões e 

semelhantes; redes de qualquer tipo;
– postes de baliza.

C. Equipamentos para desportos de inverno, tais 
como:

– esquis e respectivas varas de apoio;
– patins;
– trenós c trenós de velocidade (bobsleighs);
– material para a prática de curling;

D. Vestuário, calçado e luvas de desporto, capace-
tes para a prática de desportos, etc., de qualquer 
tipo.

E. Equipamentos para a prática de desportos náu-
ticos, tais como:

– canoas e caiaques;
– barcos à vela e a remos, velas e remos de di-

versos tipos;
– pranchas de surfe e velas.

F. Veículos, tais como:
– automóveis;
– motocicletas;
– barcos.

G. Equipamentos destinados a diversas manifes-
tações, tal como:

– armas de tiro desportivo e munições,
– bicicletas, sem motor,
– arcos e flechas;
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– equipamento de esgrima;
– equipamento de ginástica;
– bússolas;
– tapetes para os desportos de luta e tatames;
– equipamento de halterofilismo;
– equipamento de equitação e charretes;
– asas para planar, asa delta, pranchas à vela;
– equipamento para escalada;
– cassetes musicais destinadas a acompanhar 

as demonstrações.

H. Equipamentos auxiliares, tais como:

– equipamento de medição e de afixação dos 
resultados,

– aparelhos para análises de sangue e de urina.

ANEXO B.7

ANEXO RELATIVO AO MATERIAL  
DE PROPAGANDA TURÍSTICA

CAPÍTULO I 
Definição

Artigo 1º

Para efeitos do presente anexo, entende-se por 
material de propaganda turística: as mercadorias im-
portadas destinadas a incitar o público a visitar um país 
estrangeiro, nomeadamente para aí assistir a reuniões 
ou manifestações de caráter cultural, religioso, turístico, 
desportivo ou profissional. No apêndice do presente 
anexo, figura uma lista ilustrativa desse material.

CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação

Artigo 2º

O material de propaganda turística se beneficia 
da admissão temporária nos termos do artigo 2º da 
presente convenção, com a exceção do material a que 
se refere o artigo 5º do presente anexo, relativamente 
ao qual é concedida a isenção dos direitos e encargos 
de importação.

CAPÍTULO III 
Disposições diversas

Artigo 3º

A fim de poder se beneficiar das facilidades con-
cedidas pelo presente anexo, o material de propaganda 
turística deve pertencer a uma pessoa estabelecida fora 
do território de admissão temporária e ser importado 
em quantidade razoável tendo em conta a utilização 
a que se destina.

Artigo 4º

O prazo de reexportação do material de propa-
ganda turística é de, pelo menos, doze meses a contar 
da data de admissão temporária.

Artigo 5º

A importação com isenção de encargos e direi-
tos é concedida ao seguinte material dc propaganda 
turística:

a) Documentos (prospectos, brochuras, livros, 
revistas, guias, cartazes emoldurados ou não, foto-
grafias e ampliações fotográficas não emolduradas, 
mapas geográficos ilustrados ou não, decalcomanias) 
destinados a distribuição gratuita, desde que tais do-
cumentos não contenham mais de 25% de publicidade 
comercial privada e que seja evidente o seu objetivo 
de propaganda de caráter geral;

b) Listas e anuários de hotéis estrangeiros pu-
blicados pelos organismos oficiais de turismo ou sob 
o seu patrocínio e indicadores de horário relativos 
a serviços de transporte explorados no estrangeiro, 
quando esses documentos se destinem à distribuição 
gratuita e não contenham mais de 25% de publicidade 
comercial privada;

c) Material técnico enviado aos representantes 
acreditados ou aos correspondentes designados pelos 
organismos oficiais nacionais de turismo, que não se 
destine a ser distribuído, isto é, os anuários, listas de 
assinantes de telefone, listas de hotéis, catálogos de 
feiras, amostras de produtos do artesanato de valor 
inexpressivo, documentação sobre os museus, univer-
sidades, termas ou outras instituições análogas.

Artigo 6º

O apêndice do presente anexo faz dele parte 
integrante.

Artigo 7º

Na sua entrada em vigor, o presente anexo re-
voga e substitui, nos termos do artigo 27 da presente 
convenção, o protocolo adicional à Convenção sobre 
as facilidades aduaneiras a favor do turismo, relativo 
à importação de documentos e de material de propa-
ganda turística, Nova Iorque, 4 de junho de 1954, nas 
relações entre as partes contratantes que aceitaram 
o presente anexo e que são partes contratantes no 
referido protocolo.

APÊNDICE

Lista ilustrativa

1. Objetos destinados a serem expostos nos es-
critórios dos representantes acreditados ou dos cor-
respondentes designados pelos organismos oficiais 
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nacionais de turismo ou noutros locais aprovados pelas 
autoridades aduaneiras do território de admissão tem-
porária: quadros e desenhos, fotografias e ampliações 
fotográficas emolduradas, livros de arte, pinturas, gra-
vuras ou litografias, esculturas e tapeçarias e outras 
obras de arte semelhantes;

2. Equipamento de exposição (vitrinas, suportes 
e objetos similares), incluindo os aparelhos elétricos 
ou mecânicos necessários ao seu funcionamento;

3. Documentários, discos, fitas magnéticas gra-
vadas e outras gravações sonoras, destinados a ses-
sões gratuitas, exceto os destinados à propaganda 
comercial e dos correntemente vendidos no território 
de admissão temporária;

4. Bandeiras em número razoável;
5. Dioramas, maquetes, diapositivos, clichês de 

impressão, provas negativas;
6. Espécimes, em quantidade razoável, de pro-

dutos do artesanato familiar, de trajes regionais e de 
outros artigos semelhantes de caráter folclórico.

ANEXO B.8

ANEXO RELATIVO ÀS MERCADORIAS  
IMPORTADAS NO ÂMBITO DO  

TRÁFEGO FRONTEIRIÇO

CAPÍTULO I 
Definições

Artigo 1º

Para efeitos do presente anexo, entende-se 
por:

a) Mercadorias importadas no âmbito do tráfego 
fronteiriço:

– as mercadorias importadas pela população 
fronteiriça no exercício do seu oficio ou da sua profis-
são (artesãos, médicos, etc.);

– os objetos de uso pessoal ou os artigos de uso 
doméstico da população fronteiriça por ela importados 
para fins de reparo, manufatura ou transformação;

– o equipamento destinado à exploração de pro-
priedades fundiárias situadas na zona fronteiriça do 
território de admissão temporária;

– o equipamento pertencente a um organismo 
oficial, importado no âmbito de uma ação de socorro 
(incêndio, inundação, etc.);

b) Zona fronteiriça: a faixa de território aduaneiro 
contígua à fronteira terrestre cuja extensão é definida 
pela legislação nacional e cuja delimitação se destina 
a distinguir o tráfego fronteiriço dos outros tráfegos;

c) População fronteiriça: as pessoas estabeleci-
das ou residentes numa zona fronteiriça;

d) Tráfego fronteiriço: as importações efetuadas 
pela população fronteiriça entre duas zonas fronteiri-
ças contíguas.

CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação

Artigo 2º

As mercadorias importadas no âmbito do tráfego 
fronteiriço beneficiam-se da admissão temporária nos 
termos do artigo 2º da presente Convenção.

CAPÍTULO III 
Disposições diversas

Artigo 3º

A fim de poderem se beneficiar das facilidades 
concedidas pelo presente anexo:

a) As mercadorias importadas no âmbito do tráfe-
go fronteiriço devem pertencer a um habitante da zona 
fronteiriça contígua à de admissão temporária;

b) O equipamento destinado à exploração das 
propriedades fundiárias deve ser utilizado pela po-
pulação da zona fronteiriça, contígua à de admissão 
temporária, que explore terras situadas nesta última 
zona fronteiriça. Esse equipamento deve ser utilizado 
para a execução de trabalhos agrícolas ou florestais, 
tais como, a extração ou transporte de madeira, ou 
para a piscicultura;

c) O tráfego fronteiriço de reparo, complemento 
de manufatura ou transformação deve ser desprovido 
de qualquer caráter comercial.

Artigo 4º

1. A admissão temporária das mercadorias im-
portadas no âmbito do tráfego fronteiriço é concedida 
sem que seja exigido qualquer documento aduaneiro 
e sem a constituição de uma garantia.

2. Cada parte contratante pode subordinar o be-
neficio da admissão temporária das mercadorias im-
portadas no âmbito do tráfego fronteiriço à entrega de 
um inventário das referidas mercadorias, bem como de 
um compromisso por escrito de reexportação.

3. O beneficio da admissão temporária pode 
igualmente ser concedido com base numa simples 
inscrição em um órgão aduaneiro.

Artigo 5º

1. O prazo de reexportação das mercadorias 
importadas no âmbito do tráfego fronteiriço é de, pelo 
menos, doze meses a contar da data da admissão 
temporária.
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2. No entanto, o material destinado à exploração 
de propriedades fundiárias será reexportado uma vez 
efetuado o trabalho.

ANEXO B.9

ANEXO RELATIVO ÀS MERCADORIAS  
IMPORTADAS PARA FINS HUMANITÁRIOS

CAPÍTULO I 
Definições

Artigo 1º

Para efeitos do presente anexo, entende-se por:
a) Mercadorias importadas para fins humanitá-

rios: o equipamento médico-cirúrgico e de laboratório 
e as remessas de socorro;

b) Remessas de socorro: todas as mercadorias, 
tais como veículos ou outros meios de transporte, 
cobertores, tendas, casas pré-fabricadas ou outras 
mercadorias de primeira necessidade, expedidas para 
ajudar as vítimas de catástrofes naturais ou de sinis-
tros análogos.

CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação

Artigo 2º

São beneficiárias da admissão temporária, nos 
termos do artigo 2º da presente convenção, as merca-
dorias importadas para fins humanitários.

CAPÍTULO III 
Disposições diversas

Artigo 3º

A fim de poderem se beneficiar das facilidades 
concedidas pelo presente anexo:

a) As mercadorias importadas para fins humani-
tários devem pertencer a uma pessoa estabelecida fora 
do território de admissão temporária e ser enviadas a 
título de empréstimo gratuito;

b) O equipamento médico-cirúrgico e de labora-
tório deve destinar-se a hospitais ou outros estabeleci-
mentos sanitários que, devido a circunstâncias excep-
cionais, dele tenham necessidade urgente, desde que 
esse equipamento não esteja disponível em quantidade 
suficiente no território de admissão temporária;

c) As remessas de socorro devem destinar-se a 
pessoas aprovadas pelas autoridades competentes do 
território de admissão temporária.

Artigo 4º

1. Relativamente ao equipamento médico-cirúrgico 
e de laboratório, devem, na medida do possível, em subs-
tituição de um documento aduaneiro e de uma garantia, 

poder ser aceitos um inventário das mercadorias, bem 
como um compromisso por escrito de reexportação.

2. A admissão temporária das remessas de socorro 
será concedida sem que seja exigido qualquer documen-
to aduaneiro e sem constituição de garantia. No entanto, 
as autoridades aduaneiras podem exigir a entrega de um 
inventário das referidas mercadorias, bem como de um 
compromisso escrito de reexportação.

Artigo 5º

1. O prazo de reexportação do equipamento mé-
dico-cirúrgico e de laboratório será fixado tendo em 
conta as necessidades.

2. O prazo de reexportação das remessas de 
socorro será, pelo menos, de doze meses à contar da 
data de admissão temporária.

ANEXO C

Anexo Relativo aos Meios de Transporte

CAPÍTULO I 
Definições 

Artigo 1º

Para efeitos do presente anexo, entende-se por:
a) Meios de transporte: qualquer navio (incluindo as 

barcaças, chatas e embarcações semelhantes, mesmo 
transportadas a bordo de um navio, e os hidroplanos), 
hovercraft, aeronave, veículo rodoviário a motor (incluindo 
os veículos a motor de duas ou três rodas, os reboques, 
os semi-reboques e as combinações de veículos) e ma-
terial ferroviário rodante, bem como as respectivas peças 
sobressalentes, acessórios e o equipamento normal que 
se encontra a bordo do meio de transporte, incluindo o 
equipamento especial que serve para a carga, descarga, 
movimentação e proteção das mercadorias;

b) Uso comercial: o envio das pessoas a título 
oneroso ou o transporte industrial ou comercial das 
mercadorias, a título oneroso ou não;

c) Uso privado: utilização pelo interessado ex-
clusivamente para seu uso pessoal, com exclusão de 
qualquer uso comercial;

d) Tráfego interno: o transporte de pessoas em-
barcadas ou de mercadorias carregadas no território de 
admissão temporária a fim de serem desembarcadas 
ou descarregadas nesse mesmo território;

e) Reservatórios normais: os reservatórios pre-
vistos pelo construtor em todos os meios de transporte 
do mesmo tipo que o meio em causa, cuja montagem 
permanente permite a utilização direta de um tipo de 
combustível quer para a tração dos meios de trans-
porte quer, se for o caso, para o funcionamento, no 
decurso do transporte, dos sistemas de refrigeração 
e de outros sistemas.
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São igualmente considerados como reservatórios 
normais os reservatórios adaptados nos meios de trans-
porte que permitem a utilização direta de outros tipos 
de combustíveis, bem como os reservatórios adapta-
dos aos outros sistemas de que podem ser equipados 
os meios de transporte.

CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação

Artigo 2º

Se beneficiam da admissão temporária nos ter-
mos do artigo 2º da presente convenção:

a) Os meios de transporte para utilização comer-
cial ou privada;

b) As peças sobressalentes e o equipamento 
importado para reparar um meio de transporte já im-
portado em regime de admissão temporária. As peças 
e o equipamento substituídos não reexportados serão 
passíveis dos direitos e encargos de importação, a me-
nos que recebam um dos destinos previstos no artigo 
14 da presente convenção.

Artigo 3º

As operações regulares de manutenção e repa-
ro dos meios de transporte tornadas necessárias no 
decurso da viagem de destino ou no território de ad-
missão temporária, efetuadas durante a permanência 
ao abrigo da admissão temporária, não constituem 
uma alteração na acepção da alínea a do artigo 1º da 
presente convenção.

Artigo 4º

I. Os combustíveis e carburantes contidos nos 
reservatórios normais dos meios de transporte impor-
tados temporariamente, bem como os óleos lubrifican-
tes destinados às necessidades normais dos referidos 
meios de transporte, serão importados com isenção 
de direitos e encargos de importação e sem aplicação 
de proibições ou restrições de importação.

2. No que se refere aos veículos rodoviários mo-
torizados para uso comercial, cada parte contratante 
tem, no entanto, o direito de fixar limites máximos para 
a quantidade de combustível contida nos reservatórios 
normais do veículo que podem ser importadas com 
isenção de direitos e encargos de importação e sem 
aplicação de proibições ou restrições de importação.

CAPÍTULO III 
Disposições diversas

Artigo 5º

A fim de poderem fazer jus as facilidades conce-
didas pelo presente anexo:

a) Os meios de transporte para uso comercial 
devem estar matriculados num território que não o de 
admissão temporária, em nome de uma pessoa esta-
belecida ou residente fora do território de admissão 
temporária e ser importados e utilizados por pessoas 
que exerçam a sua atividade a partir de tal território;

b) Os meios de transporte para uso privado de-
vem estar matriculados num território que não seja o 
de admissão temporária, em nome de uma pessoa es-
tabelecida ou residente fora do território de admissão 
temporária e ser importados e utilizados por pessoas 
que residam em tal território.

Artigo 6º

A admissão temporária dos meios de transporte 
é concedida sem que seja exigido qualquer documento 
aduaneiro e sem constituição de garantia.

Artigo 7º

Não obstante o disposto do artigo 5º do presen-
te anexo:

a) Os meios de transporte para uso comercial 
podem ser utilizados por terceiros, que estejam devi-
damente autorizados pelo beneficiário da admissão 
temporária e que exerçam a sua atividade por conta 
daquele, mesmo que estejam estabelecidos ou que 
residam no território de admissão temporária;

b) Os meios de transporte para uso privado po-
dem ser utilizados por terceiros devidamente autoriza-
dos pelo beneficiário da admissão temporária. Cada 
parte contratante pode aceitar que uma pessoa que 
resida no seu território utilize um meio de transporte 
para uso privado, nomeadamente quando o utilize por 
conta e de acordo com as instruções do beneficiário 
da admissão temporária.

Artigo 8º

Cada parte contratante tem o direito de recusar 
ou de retirar o beneficio da admissão temporária:

a) Aos meios de transporte para uso comercial 
utilizados no tráfego interno;

b) Aos meios de transporte para uso privado uti-
lizados para uso comercial no tráfego interno;

c) Aos meios de transporte alugados após a sua 
importação ou, no caso de estarem alugados quando 
da sua importação, aos meios de transporte realuga-
dos ou subalugados com um fim que não a reexpor-
tação imediata.

Artigo 9º

1. A reexportação dos meios de transporte para uso 
comercial será efetuada uma vez terminadas as operações 
de transporte para as quais haviam sido importados.
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2. Os meios de transporte para uso privado po-
dem permanecer no território de admissão temporária 
durante um prazo de 6 meses, contínuo ou não, em 
cada período de doze meses.

Artigo 10

Cada parte contratante tem o direito de formular 
uma reserva, nas condições previstas no artigo 29 da 
presente Convenção, relativamente:

a) a alínea a do artigo 2º, no que se refere à ad-
missão temporária para uso comercial, dos veículos 
rodoviários a motor e do material ferroviário rodante;

b) ao artigo 6, no que se refere aos veículos ro-
doviários motorizados para uso comercial e aos meios 
de transporte para uso privado; e

c) ao parágrafo 2 do artigo 90, do presente anexo.

Artigo 11

Na sua entrada em vigor, o presente anexo re-
voga e substitui, nos termos do artigo 27 da presente 
Convenção, a Convenção aduaneira relativa à ad-
missão temporária dos veículos rodoviários privados, 
Nova Iorque, 4 de junho de 1954, a Convenção adu-
aneira relativa à admissão temporária dos veículos 
rodoviários comerciais, Genebra, 18 de maio de 1956 
e a Convenção aduaneira relativa à admissão tempo-
rária para uso privado das embarcações de recreio e 
das aeronaves, Genebra, 18 de maio de 1956, nas 
relações entre as partes contratantes que aceitaram 
o presente Anexo e que são partes contratantes nas 
referidas Convenções.

ANEXO D

Anexo Relativo aos Animais

CAPÍTULO I 
Definições

Artigo 1º

Para efeito do presente Anexo, entende-se por:
a) Animais: os animais vivos de qualquer espé-

cie;
b) Zona fronteiriça: a faixa de território aduaneiro 

contígua à fronteira terrestre cuja extensão é definida 
pela legislação nacional e cuja delimitação se destina 
a distinguir o tráfego fronteiriço dos outros tráfegos;

c) População fronteiriça: as pessoas estabeleci-
das ou residentes numa zona fronteiriça;

d) Tráfego fronteiriço: as importações efetuadas 
pela população fronteiriça entre duas zonas fronteiri-
ças contíguas.

CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação

Artigo 2º

Os animais importados -ara fins enumerados no 
apêndice do presente anexo beneficiam-se da admis-
são temporária nos termos do artigo 2º da presente 
Convenção.

CAPÍTULO III 
Disposições diversas

Artigo 3º

A fim de poderem se beneficiar das facilidades 
concedidas pelo presente anexo:

a) Os animais devem pertencer a um pessoa es-
tabelecida ou residente fora dop território de admissão 
temporária.

b) Os animais de tiro importados tendo em vista 
a exploração de terras situadas na zona fronteiriça de 
admissão temporária devem sê-lo por pessoas esta-
belecidas ou residentes na zona fronteiriça contígua 
à da admissão temporária.

Artigo 4º

1. A Admissão temporária dos animais de tiro 
a que se refere à alínea b do artigo 3º do presente 
anexo ou de animais importados para a transumância 
ou pastoreio em terras situadas na zona fronteiriça é 
concedida sem que seja exigido qualquer documento 
aduaneiro e sem constituição de garantia.

2. Cada parte contratante pode subordinar o bene-
fício da admissão temporária dos animais a que se refere 
o parágrafo 1 à entrega de um inventário, bem como de 
um compromisso por escrito de reexportação.

Artigo 5º

1. Cada parte contratante tem o direito de formu-
lar uma reserva, nas condições previstas no artigo 29 
da presente Convenção, relativamente ao parágrafo 1 
do artigo 4º do presente anexo.

2. Cada parte contratante tem igualmente o direito 
de formular uma reserva, nas condições previstas no 
artigo 29 da presente Convenção, relativamente aos 
pontos 12 e 13 do apêndice do presente anexo.

Artigo 6º

O prazo de reexportação dos animais é de, pelo 
menos, doze meses a contar da data de admissão tem-
porária. 

Artigo 7º

O apêndice do presente anexo faz dele parte 
integrante
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APÊNDICE

Lista referida no artigo 2º

1. Adestramento;
2. Treino;
3. Reprodução;
4. Ferragem ou pesagem;
5. Tratamento veterinário;
6. Experiência (por exemplo, tendo em vista uma 

possível aquisição);
7. Participação em manifestações públicas, expo-

sições, concursos, competições ou demosntrações;
8. Espetáculos (animais de circo);
9. Passeios turísticos (incluindo os animais de 

companhia dos viajantes);
10. Exercício de uma atividade (cães ou cavalos 

de polícia, cães de detecção, cães para cegos, etc.);
11. Operações de salvamento;
12. Transumância ou pastoreio;
13. Execução de um trabalho de transporte;
14. Utilização médica (produção de veneno, 

etc.)

ANEXO E

ANEXO RELATIVO ÀS MERCADORIAS  
IMPORTADAS COM ISENÇÃO PARCIAL DOS  
DIREITOS E ENCARGOS DE IMPORTAÇÃO

CAPÍTULO I 
Definições

Artigo 1º 

Para efeitos do presente anexo, entende-se por:
a) Mercadorias importadas com isenção parcial: 

as mercadorias que são mencionadas nos outros ane-
xos da presente convenção, mas que não preencham 
todas as condições previstas para poderem se bene-
ficiar do regime de admissão temporária com isenção 
total dos direitos e encargos de importação, bem como 
as mercadorias que não são referidas nos outros anexos 
da presente convenção e se destinam a ser utilizadas 
temporariamente para fins tais como a produção ou a 
execução de trabalhos;

b) Isenção parcial: a isenção de uma parte do 
montante dos direitos e encargos de importação que 
teriam sido cobrados se as mercadorias tivessem sido 
introduzidas no consumo à data em que foram sujeitas 
ao regime de admissão temporária.

CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação

Artigo 2º

As mercadorias a que se refere a alínea a do ar-
tigo Iº do presente anexo beneficiam-se da admissão 

temporária com isenção parcial, nos termos do artigo 
2º da presente Convenção.

CAPÍTULO III 
 Disposições diversas

Artigo 3º

A fim de poderem se beneficiar das facilidades 
concedidas pelo presente anexo, as mercadorias im-
portadas com isenção parcial devem pertencer a uma 
pessoa estabelecida ou residente fora do território de 
admissão temporária.

Artigo 4º

Cada parte contratante pode estabelecer uma 
lista das mercadorias susceptíveis de se beneficiarem 
ou não da admissão temporária com isenção parcial. 
O conteúdo desta lista será notificado ao depositário 
da presente convenção.

Artigo 5º

O montante dos direitos e encargos de impor-
tação exigíveis a título do presente anexo não deve 
ultrapassar 5%, por mês ou fração de mês durante o 
qual as mercadorias foram sujeitas ao regime de ad-
missão temporária com isenção parcial, do montante 
dos direitos e encargos que teria sido cobrado relati-
vamente às referidas mercadorias se estas tivessem 
sido introduzidas no consumo à data em que foram 
sujeitas ao regime de admissão temporária.

Artigo 6º

O montante dos direitos e encargos de importação 
a cobrar não deve, em nenhum caso, exceder o que 
teria sido cobrado em caso de introdução no consumo 
das mercadorias em questão à data em que foram su-
jeitas ao regime de admissão temporária.

Artigo 7º

1. A cobrança do montante dos direitos e encar-
gos de importação devido a título do presente anexo 
será efetuada pelas autoridades competentes quando 
do apuramento do regime.

2. Quando, nos termos do artigo 13º da presen-
te convenção, a extinção da admissão temporária for 
efetuada por intermédio da introdução no consumo, 
o montante dos direitos e encargos de importação já 
eventualmente cobrados a título da isenção parcial será 
deduzido do montante dos direitos e encargos de im-
portação a pagar a titulo da introdução no consumo.

Artigo 8º

O prazo de reexportação das mercadorias impor-
tadas com isenção parcial será fixado tendo em conta 
o disposto nos artigos 5º e 6º do presente anexo.
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Artigo 9º

Cada parte contratante tem o direito de formu-
lar uma reserva, nas condições previstas no artigo 29 
da presente convenção, relativamente ao artigo 2º do 
presente anexo, no que se refere à isenção parcial dos 
encargos de importação.

RESERVAS

A República Federativa do Brasil aceita os se-
guintes anexos à Convenção de Istambul, formulando 
as reservas seguintes:

1. ANEXO A – Relativo aos documentos de importa-
ção temporária (carnês ATA e CPD):
Reserva formulada nos termos do artigo 18 deste 
Anexo; no tocante à aceitação do Carnê ATA para trá-
fego postal, por não estar contemplado pela legisla-
ção nacional que disciplina a importação temporária 
de mercadorias;
2. ANEXO B.1 – Relativo à mercadoria destinada à 
apresentação ou utilização em exposição, feira, con-
gresso ou manifestação similar:
Sem reservas
3. ANEXO B.2 – Relativo à material profissional:
Sem reservas
4. ANEXO B.5 – Relativo à mercadorias importadas 
para fins educativos, científicos ou culturais:
Sem reservas
5. ANEXO B.6 – Relativo aos objetos de uso pessoal 
dos viajantes e às mercadorias importadas para fins 
desportivos:
Sem reservas

A República Federativa do Brasil não adere aos 
seguintes anexos à Convenção de Istambul: “B.3”, 
“B.4”, “B.7”, “B.8”, “B.9”, “C”, “D” e “E”.

NOTIFICAÇÕES

Nos termos do parágrafo do artigo 24 da Con-
venção de Istambul, a República Federativa do Brasil 
notifica ao secretário-geral do Conselho de Coopera-
ção Aduaneira, depositário da convenção, que, para 
efeitos de aplicação:

– do artigo 8º da Convenção, o Brasil autoriza a trans-
ferência do benefício do regime de admissão 
temporária para qualquer pessoa nas condições 
enunciadas pelo citado artigo;

– dos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º do Anexo A, o 
Brasil aceita qualquer título de admissão tempo-
rária para as operações de admissão temporária 
efetuadas de acordo com as suas próprias leis e 
regulamentos, e para o trânsito aduaneiro.

ACEITAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO  
CONSELHO DE COOPERAÇÃO ADUANEIRA

Para efeitos de aplicação dos Anexos A e C da 
Convenção de Istambul, a República Federativa do 
Brasil notificará ao secretário-geral do Conselho de 
Cooperação Aduaneira que aceita a recomendação 
de 25 de junho de 1992 do Conselho de Cooperação 
Aduaneira relativa à aceitação do Carnê ATA no âmbito 
da admissão temporária, bem como a recomendação 
de 25 de junho de 1992 do Conselho de Cooperação 
Aduaneira relativa à aceitação do Carnê CPD no âm-
bito da admissão temporária, nos prazos e condições 
previstos nessas recomendações.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Congresso Nacional, por 
meio da Mensagem nº 155, de 2009, instruída com 
exposição de motivos firmada pelo Senhor Ministro de 
Estado, interino, das Relações Exteriores, o texto da 
Convenção Relativa à Admissão Temporária, também 
conhecida como “Convenção de Istambul”, celebrada 
em 26 de junho de 1990, sob os auspícios da Organi-
zação Mundial de Aduanas.

A Convenção de Istambul tem como finalidade 
regulamentar e facilitar os procedimentos de admis-
são temporária de bens com suspensão de tributos 
alfandegários, garantindo maior agilidade na entrada 
e retorno de mercadorias importadas temporariamen-
te. Em vigor desde 1993, a Convenção permite que 
representantes comerciais, exibidores, executivos e 
outros profissionais desembaracem seus bens com 
maior celeridade, com eles ingressem e transitem por 
mais de um país, inclusive utilizando-se de um mes-
mo documento para várias viagens e, posteriormente, 
retornem com os bens em questão para o seu país de 
origem, de forma rápida, sem demoras ou atrasos. A 
adesão do Brasil à Convenção possibilitará a adequa-
ção do regime aduaneiro brasileiro ao regime e ás prá-
ticas em vigor na maioria dos países industrializados e 
concederá maior segurança às operações de ingresso 
temporário de bens, uma vez que a convenção prevê 
garantia, em determinados casos, se necessário, de 
pagamento dos tributos suspensos. De outra parte, a 
adoção da Convenção por parte do Brasil simplificará 
e harmonizará os procedimentos tributários aduanei-
ros, resultando em melhora da eficiência e aumento 
da produtividade da administração aduaneira, além de 
reduzir o tempo necessário ao desembaraço de mer-
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cadorias e permitir maior controle dos bens admitidos 
temporariamente.

A Convenção de Istambul é composta por um 
instrumento principal e 13 (treze) anexos, os quais tem 
por objetivo regulamentar temas específicos, ou estabe-
lecer tratamento diferenciado para determinados bens 
e mercadorias, atribuindo, segundo suas respectivas 
características ou finalidade de importação, condições 
especiais para sua admissão temporária no território 
dos países signatários.

O texto principal da Convenção de Istambul es-
tabelece as normas e princípios gerais de composição 
do regime geral de admissão temporária de bens e 
mercadorias, a ser adotado pelas nações signatárias. 
Trata–se de um texto relativamente breve e singelo. Nele 
são definidos conceitos relativos ao tema da admissão 
temporária, tais como: a definição do que é admissão 
temporária, nos termos da Convenção; os conceitos 
de direitos e encargos de importação, de garantia de 
cumprimento de obrigações alfandegárias, de “Título 
de Admissão Temporária”; de “União Aduaneira ou Eco-
nômica” (nos termos da Convenção), entre outros.

No Capítulo III, relativo às disposições especiais, 
a Convenção contempla, em seu artigo 4º, os aspec-
tos relacionados ao direito dos Estados de subordinar 
a admissão temporária das mercadorias e meios de 
transporte à apresentação de um documento aduaneiro 
e à constituição de uma garantia.

No artigo 5º é prevista a obrigação das Partes 
signatárias quanto ao aceite dos “títulos de admissão 
temporária” emitidos em conformidade com os termos 
da Convenção e seus anexos.

No artigo 7º são regulamentados os compromissos 
e prazos relativos à reexportação de bens e mercadorias 
sujeitas ao regime de admissão temporária, enquanto que 
as hipóteses para a extinção, normal e excepcional, do 
regime de admissão temporária são, por sua vez, disci-
plinadas nos termos dos artigos 9º a 14.

Os artigos 15 a 17 contêm normas que buscam 
agilizar e desburocratizar os procedimentos relativos 
à admissão temporária. O artigo 15 estabelece o com-
promisso da Partes signatárias de reduzir ao mínimo 
as formalidades aduaneiras referentes às facilidades 
previstas na Convenção. O artigo 16 refere-se ao com-
promisso quanto à celeridade da emissão da respec-
tiva autorização prévia, quando esta for necessária à 
concessão de admissão temporária de mercadorias. 
Já o artigo 17 estabelece o princípio das facilidades 
mínimas, segundo o qual as facilidades definidas nos 
termos da Convenção não prejudicam a aplicação de 
facilidades ainda maiores em decorrência da aplica-
ção de normas legais internas dos Estados signatá-

rios ou em virtude da aplicabilidade de outros atos 
internacionais.

Às uniões aduaneiras é destinada disciplina espe-
cífica pelo texto convencional, o qual considera – nos 
termos do seu artigo 18 – os territórios dos Estados 
signatários que integrarem Uniões Aduaneiras como 
sendo parte de um único território.

No artigo 19 a Convenção estabelece norma no 
sentido de que as facilidades de admissão temporá-
ria por ela criadas não poderão prejudicar a aplicação 
de proibições e restrições decorrentes de leis e regu-
lamentações nacionais baseadas em considerações 
de caráter não econômico, assim como em razões de 
moral, de ordem e segurança públicas, de higiene ou 
de saúde pública, ou em considerações de ordem ve-
terinária ou fitossanitária ou, ainda, relativas à proteção 
de espécies da fauna e da flora selvagens ameaçadas 
de extinção ou respeitantes à proteção dos direitos 
autorais e de propriedade industrial.

A Convenção de Istambul institui, nos termos de 
seu artigo 22, um “Comitê de Gestão”, composto pelas 
Partes signatárias, destinado a examinar a aplicação da 
Convenção e a estudar todas as medidas necessárias 
a assegurar a sua interpretação e aplicação uniformes, 
bem como qualquer proposta de alteração. O “Comitê 
de Gestão” também decidirá sobre a incorporação de 
novos anexos à convenção, entre outras atribuições.

O artigo 23 regulamenta o tema da solução de 
controvérsias que eventualmente surgirem entre as Par-
tes Contratantes quanto à interpretação ou aplicação 
do texto convencional, as quais deverão ser resolvidas, 
na medida do possível, por via de negociação direta 
entre as Partes. Nos casos em que a controvérsia não 
seja solucionada através de negociação direta esta 
será submetida pelas Partes em litígio ao comitê de 
gestão, que a examinará e decidirá.

Quanto à assinatura, ratificação e adesão à Con-
venção, esta estabelece em seu artigo 24 que qualquer 
membro da Organização das Nações Unidas ou das suas 
instituições especializadas pode tornar-se Parte Contratan-
te da Convenção, podendo fazê-lo por via da assinatura, 
sem reserva de ratificação; mediante o depósito de um 
instrumento de ratificação, após ter assinado sob reserva 
de ratificação; ou, após o prazo de 30 de junho de 1991, 
mediante ato de adesão à convenção.

O artigo 25 da Convenção contém disciplina re-
lativa às funções do Depositário da Convenção, Se-
gundo este dispositivo, todas as assinaturas, com ou 
sem reserva de ratificação, bem como todos os instru-
mentos de ratificação ou de adesão serão depositados 
junto do Depositário, o qual recebe os textos originais 
da Convenção e assegura a respectiva guarda. Além 
disso, entre outras atribuições, o depositário receberá 
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qualquer assinatura, com ou sem reserva, de ratifica-
ção ou adesão à Convenção e, também, receberá e 
guardará todos os instrumentos, notificações e comu-
nicações a ela referentes.

O artigo 28 trata dos anexos à Convenção, de-
terminando que, sob os seus respectivos efeitos, os 
anexos em vigor relativamente a uma Parte Contratan-
te fazem parte integrante da Convenção. O dispositivo 
define também que, para efeitos de votação no âmbito 
do Comitê de Gestão, considera-se que cada anexo 
constitui uma convenção distinta.

Por tratar-se de instrumento multilateral, sobre o 
qual não foi possível o alcance do consenso quanto ao 
seu teor, a “Convenção de Istambul” serviu-se de ex-
pediente comum nesta espécie de acordo constituído 
pela outorga aos signatários da faculdade de efetuar 
reservas quanto a determinados aspectos e normas, 
conforme dispõe o artigo 29. Segundo este dispositivo, 
cada Parte Contratante que aceitar um anexo estará 
aceitando todas as disposições que dele constam, a 
menos que, ao aceitar o referido anexo, ou posterior-
mente, notifique ao depositário quanto às disposições 
relativamente às quais formula reservas, conquanto 
que essa possibilidade esteja prevista no anexo em 
questão, devendo, neste caso, indicar as diferenças 
existentes entre as disposições em questão e sua le-
gislação nacional.

Conforme referido, além do texto principal, fazem 
parte da Convenção treze anexos, os quais tratam dos 
seguintes termas:

ANEXO A, relativo aos títulos de admissão tempo-
rária (carnês ATAa, carnês CPD); ANEXO B.1, relativo 
às mercadorias destinadas a serem apresentadas ou 
utilizadas numa exposição, feira, congresso ou mani-
festação similar; ANEXO B.2, relativo ao material pro-
fissional; ANEXO B.3, relativo aos conteineres, pallets, 
embalagens, amostras e outras mercadorias importadas 
no âmbito de uma operação comercial; ANEXO B.4, 
relativo às mercadorias importadas no âmbito de uma 
operação de produção; ANEXO B.5, relativo às mer-
cadorias importadas para fins educativos, científicos 
ou culturais; ANEXO B.6, relativo aos objetos de uso 
pessoal dos viajantes e às mercadorias importadas 
para fins desportivos; ANEXO B.7, relativo ao material 
de propaganda turística; ANEXO B.8, relativo às mer-
cadorias importadas no âmbito do tráfego fronteiriço; 
ANEXO B.9, relativo às mercadorias importadas para 
fins humanitários; ANEXO C, relativo aos meios de 
transporte; ANEXO D, relativo aos animais; ANEXO 
E, relativo às mercadorias importadas com isenção 
parcial dos direitos e encargos de importação.

O Artigo 32 contém disciplina relativa aos pro-
cedimentos de alteração à Convenção. Segundo ele, 

caberá ao Comitê de Gestão, reunido nas condições 
previstas no artigo 22, recomendar emendas à Conven-
ção e aos seus Anexos. Neste caso, o texto de qual-
quer emenda assim recomendada será comunicado 
pelo Depositário às Partes Contratantes, aos outros 
signatários e aos membros do Conselho que não são 
Partes Contratantes. As recomendações de alteração 
entrarão em vigor, relativamente a todas as Partes 
Contratantes, no prazo de seis meses, contados do 
termo do prazo de 12 meses posterior à data da co-
municação da recomendação de alteração, contanto 
que, durante esse período, nenhuma objeção à refe-
rida recomendação de alteração tiver sido notificada 
ao depositário por qualquer parte contratante. Caso 
uma objeção à recomendação de alteração tiver sido 
notificada ao depositário por qualquer Parte Contra-
tante antes do termo do prazo de 12 meses previsto 
no parágrafo 3º, presumir-se-á que a alteração não foi 
aceita e não produz efeitos.

Ainda com relação às emendas à Convenção, 
o artigo 33 contém norma que interessa diretamen-
te ao Brasil, com relação à sua condição de nação 
que adere ao texto da “Convenção de Istambul”. Tal 
dispositivo estabelece presunções no sentido de que 
qualquer Parte Contratante que ratifique a Convenção 
ou a ela adira, estará aceitando as alterações que se 
encontrarem em vigor à data do depósito do seu ins-
trumento de ratificação ou de adesão e, também, de 
que qualquer Parte Contratante que aceitar um anexo, 
salvo se formular reservas nos termos do artigo 29, 
estará também aceitando as alterações a esse anexo 
que se encontrarem em vigor à data em que notificou 
a sua aceitação ao depositário.

Tendo em vista que o artigo 29 faculta sejam efe-
tuadas reservas a determinados dispositivos do texto 
da Convenção e dos Anexos, a República Federativa 
do Brasil, ao manifestar sua intenção de aderir à Con-
venção formulou – por sugestão da Receita Federal 
do Brasil – a reserva prevista nos termos do artigo 18 
do ANEXO A, aliás, a única facultada no mencionado 
Anexo, sendo que a reserva refere-se à não aceitação 
do Carnê ATA para tráfego postal, uma vez que este não 
é contemplado pela legislação nacional que disciplina 
a importação temporária de mercadorias.

Ainda com base na sugestão da Receita Fede-
ral, a República Federativa do Brasil manifestou sua 
intenção de aderir, sem reservas, aos seguintes Ane-
xos da Convenção de Istambul:. ANEXO BA – Relativo 
à mercadoria destinada à apresentação ou utilização 
em exposição, feira, congresso ou manifestação si-
milar; ANEXO B.2 – Relativo à material profissional;. 
ANEXO B.5 – Relativo à mercadorias importadas para 
fins educativos, científicos ou culturais: ANEXO 8.6 – 
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Relativo aos objetos de uso pessoal dos viajantes e às 
mercadorias importadas para fins desportivos:

De outra parte, também com fundamento em re-
comendação da Receita Federal, a República Fede-
rativa do Brasil, no momento da adesão à Convenção 
de Istambul, também declarou expressamente que o 
País não adere aos seguintes Anexos da Convenção: 
“8.3”, “B.4”, “B.7”, “8.8”, “8.9”, “C”, “D” e “E”.

Além disso, o Brasil apresentou notificação, nos 
termos do parágrafo do artigo 24 da Convenção de 
Istambul, ao Secretário-Geral do Conselho de Coope-
ração Aduaneira – que é o depositário da convenção 
– no sentido de que, para efeitos de aplicação do arti-
go 8º da Convenção, o Brasil autoriza a transferência 
do beneficio do regime de admissão temporária para 
qualquer pessoa, nas condições enunciadas pelo ci-
tado artigo. Da mesma forma, quanto à aplicação dos 
parágrafos 2º e 3º do artigo 2º do Anexo A, o Brasil 
aceita qualquer título de admissão temporária para 
as operações de admissão temporária efetuadas de 
acordo com as suas próprias leis e regulamentos, e 
para o trânsito aduaneiro.

Finalmente, com relação à aplicação dos Anexos 
A e C da Convenção de Istambul, a República Federa-
tiva do Brasil comprometeu-se a notificar o Secretário-
Geral do Conselho de Cooperação Aduaneira quanto 
ao aceite da recomendação de 25 de junho de 1992 
do Conselho de Cooperação Aduaneira, relativa à acei-
tação do Carnê ATA, no âmbito da admissão tempo-
rária, bem como da recomendação de 25 de junho de 
1992 do Conselho de Cooperação Aduaneira, relativa 
à aceitação do Carnê CPD, no âmbito da admissão 
temporária, nos prazos e condições previstos nessas 
recomendações.

Assim, apresentados e descritos aqueles que 
consideramos os pontos cardeais do instrumento in-
ternacional em apreço, passo ao voto:

II – Voto do Relator

Preliminarmente, cabe destacar que a Convenção 
Relativa à Admissão Temporária, também conhecida 
como “Convenção de Istambul”, foi de fato, efetiva-
mente, celebrada na cidade de Istambul, na Turquia 
– como sua própria designação comumente utilizada 
demonstra – em 26 de junho de 1990. A Mensagem 
Presidencial, bem como a exposição de motivos minis-
terial referem-se, com absoluta correção, ao texto da 
Convenção e à data de sua celebração, mas não fazem 
menção ao local da celebração (talvez por obviedade, 
em função da designação pela qual ficou conhecido o 
ato internacional em questão, ou seja, “Convenção de 
Istambul”). Contudo, por um equívoco, provavelmente 
ocorrido no momento da autuação da Mensagem na 

Câmara dos Deputados , constou da ementa da Men-
sagem nº 155, de 2009, menção à: (...) “Convenção 
de Istambul” celebrada em Brasília em 26 de junho de 
1990,(...). Conforme destacamos, a Convenção em 
questão foi celebrada em Istambul, e não em Brasília. 
Portanto, trata-se evidentemente de um equívoco, o 
qual sugerimos seja o quanto antes sanado mediante 
a adoção das devidas providências por parte dos ór-
gãos competentes para tal.

Conforme referimos, a Convenção de Istambul foi 
elaborada sob os auspícios da Organização Mundial 
de Aduanas. Tal instrumento internacional foi celebra-
do em 26 de junho de 1990, por ocasião da realização 
das 75º e 76ª Sessão do Conselho de Cooperação 
Aduaneira. A Convenção entrou em vigor em novem-
bro de 1993 e conta atualmente com 70 (setenta) na-
ções signatárias.

Seus objetivos consistem em unificar a regula-
mentação internacional sobre a matéria, modificando 
o cenário de multiplicidade e diversidade de atos in-
ternacionais relacionados à admissão temporária de 
mercadorias, além de buscar simplificar e harmonizar 
procedimentos associados ao regime de admissão tem-
porária. A Convenção de Istambul incorpora e unifica o 
tratamento no plano do direito internacional do regime 
de importação temporária, o qual era disciplinado em 
tal âmbito, de forma extravagante, por diversos atos 
internacionais, tais como: a Convenção Aduaneira so-
bre Admissão Temporária de Veículos – Convenção de 
Veículos – CPD (privados, 1954 e comerciais, 1956); a 
Convenção Aduaneira sobre ATA Carnet para Admissão 
Temporária de Mercadorias (Convenção ATA) – 1961; 
Convenção Internacional do GATT sobre amostras 
comerciais, que visa a facilitar a importação de amos-
tras comerciais e materiais de propaganda (Genebra, 
1952); Convenção do Conselho de Cooperação das 
Aduanas sobre equipamentos profissionais (Bruxe-
las, 1961); Convenção do Conselho de Cooperação 
das Aduanas sobre bens para demonstração e uso 
em feiras internacionais, shows, exibições ou eventos 
similares (Bruxelas, 1961).

Sempre tendo em vista o objetivo de compilar a 
normativa internacional sobre a matéria, a Convenção 
de Istambul buscou facilitar os procedimentos de ad-
missão temporária de bens com suspensão de tribu-
tos, garantindo maior agilidade na entrada e retorno 
de mercadorias. Nesse sentido, suas normas permitem 
que representantes comerciais, exibidores, executi-
vos e outros profissionais desembaracem seus bens 
com maior celeridade e com eles transitem por mais 
de um país, utilizando-se de um mesmo documento 
para várias viagens e, por fim, retornem ao seu país 
sem atrasos.
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Do ponto de vista da legislação brasileira e da 
política de comércio exterior do País, a adoção da 
Convenção teria, ainda, o mérito de adequar o regime 
aduaneiro brasileiro àquele em vigor na maioria dos 
países industrializados, além de proporcionar maior 
segurança para as operações de ingresso temporá-
rio de bens, visto que a convenção prevê a garantia 
de pagamento dos tributos suspensos. Outros pontos 
positivos são: a simplificação e harmonização dos pro-
cedimentos aduaneiros adotados em diversos países; 
a redução do tempo necessário ao desembaraço de 
mercadorias; o aumento da produtividade; maior con-
trole dos bens admitidos temporariamente: ganho de 
eficiência para dos órgãos de administração aduaneira 
no exercício de suas atividades.

Conforme é apontado na exposição de motivos 
ministerial, a adesão do Brasil à Convenção de Istambul 
traz inúmeras vantagens, as quais são reconhecidas 
pela iniciativa privada nacional, especialmente pelo 
setor têxtil. Nesse sentido, a Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de confecção (ABIT) atribui especial 
importância ao sistema ATA CARNET, regido pela 
Convenção de Istambul, uma vez que este, ao excluir 
a necessidade de emissão de documentos aduaneiros 
de importação e exportação, reduzindo a burocracia e 
o tempo de remessa, facilitará o envio de amostras bra-
sileiras ao exterior para finalidades diversas tais como, 
por exemplo, a participação em feiras e exposições.

A Convenção de Istambul não contém qualquer 
disposição conflitante com a Constituição Federal. 
Nesse sentido, vale lembrar que o País já conta com 
diversos regimes aduaneiros especiais. Contudo, para 
a adoção da Convenção em epígrafe, será necessário 
revisar algumas normas de caráter estritamente regu-
lamentar, como o Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro 
de 2002, de modo a promover a perfeita adequação 
entre a Convenção de Istambul e o ordenamento ju-
rídico nacional.

No corpo do instrumento principal, da Convenção 
de Istambul em si, são estabelecidos os princípios e 
normas que regerão o sistema internacional de ad-
missão temporária de mercadorias. Trata-se de um 
texto relativamente enxuto onde são identificados os 
objetivos da convenção, as definições dos termos e da 
nomenclatura utilizada pelo regime aduaneiro instituído 
e, também, o âmbito de aplicação da convenção e a 
estrutura dos anexos. A fim de alcançar seus objetivos 
a Convenção prevê a instituição e regulamentação dos 
Títulos de Importação Temporária e estabelece normas 
a respeito da identificação de mercadorias, aos prazos 
de reexportação; a transferência da importação tem-
porária e à extinção da importação temporária. Ainda, 
consoante sua finalidade, o texto contempla aspectos 

como a redução das formalidades de importação, a 
possibilidade de autorização prévia; o princípio da con-
cessão de facilidades mínimas; e normativa específica 
aplicável às uniões aduaneiras ou econômicas.

Para regulamentar a admissão temporária de 
bens e mercadoria, com finalidade comercial ou para 
outros fins os Estados membros originários da Con-
venção optaram por distribuir e disciplinar em anexos 
próprios os diferentes temas relacionados à admis-
são temporária, em função de características ou fina-
lidades específicas da admissão. Nesse contexto, no 
Anexo A é tratado aquele que pode ser considerado 
o instrumento principal do regime que proporciona a 
admissão temporária: a instituição e o funcionamento 
dos Títulos de Importação Temporária.

O Anexo A regulamenta a emissão, validação e 
garantia dos denominados Camê ATA (na verdade “ATA” 
é um acrônimo formado pelas iniciais de “Admission 
Temporaire/Temporary Admission”, nas línguas fran-
cesa e inglesa, respectivamente) e Carnê CPD. São 
também definidos aspectos relativos à entidade emis-
sora, à determinação do preço dos bens. à certificação 
por parte das autoridades aduaneiras e aos prazos a 
serem observados: de validade, de reclamação dos di-
reitos, de comprovação da reexportação (observância 
do prazo de 6 meses).

Segundo o artigo 1º do Anexo A o Título de Ad-
missão Temporária constitui-se no documento adua-
neiro internacional aceito como declaração aduaneira 
que permite identificar as mercadorias (incluindo os 
meios de transporte) e contém uma garantia válida a 
nível internacional para cobrir os direitos e encargos 
de importação. Dispõe ainda o artigo 1º que o Carnê 
ATA é o título de admissão temporária utilizado para a 
admissão temporária de mercadorias, com exclusão 
dos meios de transporte ao passo que o Carnê CPD 
é o título de admissão temporária utilizado para a ad-
missão temporária de meios de transporte.

O Artigo 2º do mencionado Anexo contempla o 
compromisso das Partes Contratantes quanto ao acei-
te do Títulos de Admissão Temporária. Conforme este 
dispositivo cada Parte Contratante deverá aceitar, em 
substituição aos seus documentos aduaneiros nacio-
nais e em garantia das somas referidas no artigo 8º do 
anexo, qualquer título de admissão temporária válido 
para o seu território, emitido e utilizado nas condições 
definidas no próprio Anexo relativamente às merca-
dorias (incluindo os meios de transporte) importadas 
temporariamente, de acordo com o disposto nos ou-
tros anexos da convenção por ela aceitos. Além dis-
so, cada parte contratante poderá igualmente aceitar 
qualquer título de admissão temporária, emitido e uti-
lizado nas mesmas condições, relativamente às ope-
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rações de admissão temporária efetuadas de acordo 
com as suas leis e regulamentação nacionais. Por fim, 
o mesmo dispositivo estabelece que as mercadorias 
(incluindo os meios de transporte) que devam ser ob-
jeto de uma operação de processamento ou de reparo 
não poderão ser importadas ao abrigo de um título de 
admissão temporária.

É interessante destacar que o regime especial 
estabelecido pela Convenção de Istambul contempla 
o estabelecimento de garantias quanto aos direitos 
aduaneiros. Nesse sentido, nos termos do artigo 8º do 
Anexo A, cada “associação garante” compromete-se a 
pagar às autoridades aduaneiras da Parte Contratante, 
no território em que tem a sua sede, o montante dos 
direitos e encargos de importação e de outras quantias 
exigíveis, com exclusão das referidas no parágrafo 4 do 
artigo 4º da Convenção, em caso de não observância 
das condições estabelecidas para a admissão tempo-
rária ou o trânsito aduaneiro de mercadorias (incluindo 
os meios de transporte) introduzidas nesse território 
ao abrigo de um título de admissão temporária emitido 
por uma associação emissora correspondente. Além 
disso, completa o mesmo dispositivo, a “associação 
garante” é conjunta e solidariamente responsável com 
as pessoas devedoras em relação aos mencionados 
tributos ou quantias exigíveis.

O Anexo A contém, ainda, dois apêndices, nos 
quais são definidos, de modo preciso, os modelos es-
pecíficos de Camê ATA e de Carnê CPD, para os quais 
são estipulados formulários próprios.

Conforme referimos no relatório deste parecer, o 
artigo 18 do Anexo A faculta a formulação de reserva 
ao seu texto, em consonância à previsão, no mesmo 
sentido, contida no artigo 29 da Convenção. Além disso, 
o mesmo artigo 18 também estabelece que tal reser-
va é a única que será admitida ao mencionado anexo. 
Diante disso, a República Federativa do Brasil, ao ma-
nifestar sua intenção de aderir à Convenção houve por 
bem formular – por sugestão da Receita Federal do 
Brasil – a reserva prevista nos termos do artigo 18 do 
ANEXO A. Tal reserva diz respeito-se à não aceitação 
do Carnê ATA para tráfego postal, e o Brasil exerceu 
tal faculdade de reserva tendo em vista que tal moda-
lidade de importação temporária de mercadoria não é 
contemplada pela legislação nacional que disciplina a 
matéria. Com relação a esta reserva não temos nada 
a aduzir. Portanto, somos favoráveis à sua formulação, 
em face das razões expostas.

O Anexo B.1 da Convenção de Istambul é relati-
vo às mercadorias destinadas a serem apresentadas 
ou utilizadas numa exposição, feira, congresso ou ma-
nifestação similar. O Brasil aderiu a este anexo, B.1, 
conforme resulta nos termos da declaração de adesão 

e formulação de reservas que acompanha o texto da 
Convenção ora submetido ao Congresso Nacional.

Considerada a finalidade de utilização em even-
tos, tais como exposições, feiras, congressos ou mani-
festações similares, farão jus à admissão temporária, 
segundo o artigo 2º do Anexo B.1, as seguintes mer-
cadorias: a) mercadorias destinadas a serem expostas 
ou a serem objeto de uma demonstração numa mani-
festação, incluindo o material constante dos anexos ao 
Acordo para a importação de objetos de caráter edu-
cativo, científico ou cultural, UNESCO, Nova Iorque, 22 
de novembro de 1950 e do seu protocolo, Nairóbi, 26 
de novembro de 1976; b) As mercadorias destinadas 
a serem utilizadas para efeitos da apresentação de 
produtos estrangeiros numa manifestação, tais como: 
as mercadorias necessárias para a demonstração 
das máquinas ou aparelhos estrangeiros expostos; 
o material de construção e de decoração, incluindo o 
equipamento elétrico, para os pavilhões provisórios de 
expositores estrangeiros; o material publicitário e de 
demonstração manifestamente destinado a ser utiliza-
do para publicidade das mercadorias estrangeiras ex-
postas, tal como as gravações sonoras e vídeo, filmes 
e diapositivos, bem como a aparelhagem necessária 
para a sua utilização; c) O equipamento, incluindo as 
instalações de tradução, os aparelhos de gravação 
de som e de gravação vídeo, bem como os filmes de 
caráter educativo, científico ou cultural, destinado a 
ser utilizado em reuniões, conferências e congressos 
internacionais.

Com relação à adesão do Brasil a este anexo, 
não temos nada a opor. Pelo Contrário, a utilização de 
mercadorias temporariamente importadas nos even-
tos contemplados deverá com toda certeza fomentar 
os negócios, tendo o condão de promover o comér-
cio internacional, considerando que a aplicação das 
normas dos anexo proporcionarão melhor promoção, 
divulgação e conhecimento geral das características 
das mercadorias que são objeto do comércio. Por essa 
razão somos favoráveis à adesão do Brasil, ao Anexo 
B.1. da Convenção de Istambul.

Por sua vez, o Anexo B.2 da Convenção é disci-
plina o tema da importação temporária relativamente 
ao material profissional, no caso material necessário 
ao exercício da profissão da pessoa que se desloca de 
um país ao outro a fim de realizar determinado trabalho 
ofício, com destaque, nos termos do anexo, para o ma-
terial referente à produção jornalística, ou empregado 
na produção de filmes e audiovisuais.

Conforme disposto no artigo 1º do Anexo B.2, 
considerar-se-á material profissional, no âmbito de 
aplicação do Anexo B.2: quaisquer equipamentos ne-
cessários ao exercício do ofício ou da profissão de 
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uma pessoa que se desloca ao território de um ou-
tro país para aí realizar um determinado trabalho; os 
equipamentos de imprensa, de rádio e de televisão 
necessários aos representantes da imprensa, da rá-
dio ou da televisão que se deslocam ao território de 
um outro país a fim de realizar reportagens, gravações 
ou emissões no âmbito de determinados programas, 
bem como equipamento cinematográfico necessário a 
uma pessoa que se desloca ao território de um outro 
pais a fim de realizar um determinado filme ou filmes; 
e, também, os equipamentos auxiliares dos anterior-
mente referidos.

Contudo, com relação à primeira hipótese (dos 
equipamentos necessários ao exercício de quaisquer 
ofício ou profissão), tal permissão não abrangerá o 
equipamento utilizado na manufatura industrial ou o 
acondicionamento de mercadorias ou, a menos que 
se trate de ferramentas manuais, para a exploração 
de recursos naturais, a construção, reparação ou ma-
nutenção de imóveis ou a execução de trabalhos de 
terraplenagem ou trabalhos similares.

Também com relação a estes casos de impor-
tação temporária não vemos qualquer óbice quanto à 
respectiva liberação e adoção do regime especial al-
fandegário disciplinado na forma prevista pelo Anexo 
B.2 da Convenção de Istambul. Particularmente, quanto 
às hipóteses de produção jornalística, do exercício das 
práticas inerentes às atividades da imprensa e, tam-
bém, quanto à produção cinematográfica e de audiovi-
suais, nos parece ainda mais evidente o interesse dos 
países em permitir a livre admissão dos equipamentos 
utilizados pelos profissionais que atuem em tais áreas, 
tendo em vista o interesse na livre circulação da infor-
mação e, por outro lado, o desenvolvimento artístico e 
cultural. Portanto, nos parece procedente a adesão do 
Brasil também ao Anexo B.2 da Convenção.

O Anexo B5 dispõe acerca da admissão temporá-
ria livre de tributos das mercadorias importadas para fins 
educativos, científicos ou culturais. Conforme o Artigo 
2º do Anexo B5, fazem jus à admissão temporária as 
mercadorias importadas para um fim exclusivamente 
educativo, científico ou cultural. O conceito de merca-
doria expresso neste dispositivo abrange (conforme o 
Artigo 1º do Anexo B5.) o equipamento científico e o 
material didático, bem como qualquer outra mercado-
ria importada no âmbito de uma atividade educativa, 
científica ou cultural, inclusive todos os modelos, ins-
trumentos, aparelhos, máquinas e respectivos aces-
sórios utilizados para fins de investigação científica 
e de ensino ou de formação profissional e, também, 
equipamento de bem-estar destinado aos marítimos, 
além do equipamento destinado às atividades de ca-
ráter cultural, educativo, recreativo, religioso ou des-

portivo das pessoas encarregadas de tarefas relacio-
nadas com o funcionamento ou o serviço marítimo 
de um navio estrangeiro utilizado no tráfego marítimo 
internacional.

As mercadorias contempladas pelo Anexo B.5 
para serem objeto de admissão temporária livre de 
tributos não são marcadamente destinadas ao comér-
cio. Parece-nos legítimo que sua importação tempo-
rária não seja gravada de tributos já que a finalidade 
das mesmas é o de fomentar a educação e promover 
o desenvolvimento científico e cultural. Note-se que o 
Anexo B.5 faz referência, inclusive, a equipamentos 
científicos, material didático, modelos, instrumentos, 
aparelhos, máquinas e respectivos acessórios utiliza-
dos para fins de investigação científica e de ensino ou 
de formação profissional. Portanto, a adesão do Brasil 
a este anexo além de ser conveniente, no interesse 
do desenvolvimento educacional, científico e cultural, 
encontra já correspondência na normativa que compõe 
o regime especial aduaneiro em vigor nos termos da 
legislação nacional.

O Anexo B.6 regulamenta a admissão temporária 
dos objetos de uso pessoal dos viajantes e às mer-
cadorias importadas para fins desportivos. Com sua 
própria designação já indica, o Anexo B.6 contempla 
o tema da importação temporária de mercadorias im-
portadas para fins desportivos tais como artigos de 
desporto e outros materiais destinados a serem utili-
zados pelos viajantes quando de competições ou de 
demonstrações desportivas ou para treino no território 
de admissão temporária. Contudo, o Anexo B.6, não 
obstante sua designação fazer referência apenas aos 
desportes, amplia seu âmbito de aplicação, nos termos 
de seus artigos V e 2º, e também inclui nesta categoria 
os chamados objetos de uso pessoal, ou seja, todos 
os artigos, novos ou usados, de que um viajante pode 
razoavelmente necessitar para uso pessoal no decurso 
da sua viagem, tendo em conta todas as circunstân-
cias dessa viagem, mas excluindo-se qualquer mer-
cadoria importada para fins comerciais. E, além disso, 
complementando a mencionada ampliação, o Anexo 
B.6 reconhece como beneficiário destes direitos toda e 
qualquer pessoa, viajante, que entre temporariamente 
no território de uma Parte Contratante onde não tenha 
residência habitual, por razões de turismo, prática de 
desportos, negócios, realização de reuniões profissio-
nais, saúde, realização de estudos, etc.

Na verdade o Anexo B.6 contém normas de admis-
são temporária que se encontram em sintonia, portanto, 
sem diferenças substanciais, com a legislação interna 
vigente sobre a matéria aduaneira. Nesse contexto, 
nos parece procedente e legítimo que o ingresso das 
mercadorias nele descritas – tanto aquelas cuja finali-
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dade é utilização em desportos, como as qualificadas 
como objetos de uso pessoal, que acompanham os 
viajantes em geral – se dê sem a cobrança de direitos 
aduaneiros, já que elas não se destinam ao comércio 
ou à importação permanente. Portanto, não há porque 
não admitir seu ingresso temporário no país sem a 
cobrança de impostos de importação ou outras taxas. 
Sendo assim, nos parece acertada a adesão do Brasil 
também ao Anexo B.6 da Convenção de Istambul.

Isto posto, cumpre ressaltar que, como se pode 
perceber, a adesão do Brasil ao regime aduaneiro 
especial instituído pela Convenção de Istambul – o 
qual prevê a importação temporária de bens e mer-
cadorias – se dá de forma limitada, parcial, haja vista 
o grande impacto das reservas formuladas pelo País 
no contexto do sistema estabelecido pela Convenção. 
Como referimos no relatório deste parecer, o Brasil 
aderiu sim, porém mediante a formulação de reserva, 
ao Anexo A, e, também, sem aposição de reservas, 
aos Anexos B.1, B.2, B.5 e B.6. Por outro lado, o País 
manifestou expressamente que não adere no momen-
to, de forma absoluta, aos seguintes Anexos da Con-
venção: “B.3”,”B.4”, “B.7”, “B.8”, “B.9”, “C”,”D” e “E”, os 
quais dizem respeito, respectivamente aos seguintes 
temas: admissão de conteineres, pallets, embalagens, 
amostras e outras mercadorias importadas no âmbito 
de uma operação comercial; mercadorias importadas 
no âmbito de uma operação de produção; material 
de propaganda turística; mercadorias importadas no 
âmbito do tráfego fronteiriço; mercadorias importa-
das para fins humanitários; importação temporária de 
meios de transporte; animais, e; mercadorias impor-
tadas com isenção parcial dos direitos e encargos de 
importação.

Embora a adesão do Brasil ao sistema de da 
Convenção de Istambul seja parcial (em virtude de 
haver se abstido de aderir a vários de seus Anexos e, 
também, haver formulado reserva prevista no Anexo 
A), na verdade tal adesão é importante porque pode 
ser considerada como o marco inicial de ingresso do 
nosso País no sistema de regime aduaneiro especial 
instituído pela Convenção. A não adesão do Brasil a 
vários de seus Anexos impõe-se simplesmente devi-
do ao fato de que o regime geral aduaneiro brasileiro 
não está preparado para absorver e implementar os 
procedimentos previstos nesses anexos da Conven-
ção. Contudo, devemos reconhecer a importância da 
adesão à Convenção em caráter geral visto que, no 
futuro, o Brasil poderá aderir aos mencionados Anexos, 
assim que nosso sistema aduaneiro estiver pronto a 
se adequar às normas e parâmetros dos mencionados 
anexos. E, inclusive, levantar a reserva ora formulada 
no Anexo A. Em outros termos, o Brasil garantirá com 

a adesão parcial que ora se opera a possibilidade de 
gradualmente vir a aderir a mais partes e até ao todo 
do regime de importação temporária regulado pela 
Convenção de Istambul.

A Convenção de Istambul destina-se a po-
tencializar o comércio internacional global por meio 
do acesso e conhecimento dos mercados dos bens 
envolvidos nesse comércio. A adesão do Brasil à 
Convenção de Istambul representa um marco para 
o comércio exterior do País, sobretudo se considerar-
mos que o Brasil possui uma das economias mais 
fechadas no âmbito do comércio internacional global. 
A aplicação das normas e princípios da Convenção de 
Istambul posicionará melhor o País quanto ao tema da 
admissão temporária de mercadorias, colocando-o em 
sintonia com as principais economias industria-
lizadas, e proporcionará importante impulso para o 
nosso comércio exterior, considerando que ela via-
bilizará a realização de melhores contatos, maior 
acesso, divulgação e reconhecimento dos nossos 
produtos de exportação, por parte do mercado interna-
cional. De outra parte, facultará ao mercado interno 
acesso mais franco e melhor conhecimento das 
mercadorias produzidas em outros países, cuja 
importação pode convir ao País, por razões variadas, 
com especial destaque para máquinas e equipamentos 
destinados à produção e que podem trazer melhoras à 
produtividade global da economia brasileira.

Em face do exposto, Voto pela aprovação da 
adesão da República Federativa do Brasil ao tex-
to da Convenção Relativa à Admissão Temporária, 
também conhecida como “Convenção de Istambul”, ce-
lebrada em 26 de junho de 1990, sob os auspícios da 
Organização Mundial de Aduanas, e ao texto de seu 
Anexo A, mediante o exercício do direito de reserva 
nele previsto, bem como ao texto dos Anexos B.1, B.2, 
B.5 e B.6, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
que vai em anexo.

Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2009. –  
Deputado Walter Ihoshi, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Aprova o texto da Convenção Relativa 
à Admissão Temporária, também conhecida 
como “Convenção de Istambul”, celebrada 
em 26 de junho de 1990, sob os auspícios 
da Organização Mundial de Aduanas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovada a adesão da República Fede-

rativa do Brasil ao texto da Convenção Relativa à Admis-
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são Temporária, também conhecida como “Convenção 
de Istambul”, celebrada em 26 de junho de 1990, sob os 
auspícios da Organização Mundial de Aduanas, e ao texto 
de seus Anexos A, B.1, B.2, B.5 e B.6.

Art. 2º A adesão da República Federativa do Brasil 
ao Anexo A da Convenção referida no artigo anterior 
se dará mediante o exercício do direito de formular re-
serva referente à possibilidade de recusa de aceitação 
do Carnê ATA para tráfego postal, em conformidade 
com o disposto nos termos do artigo 18 do Anexo A e 
do artigo 29 da Convenção.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão da referida Convenção ou de seus 
respectivos anexos, bem como quaisquer ajustes com-
plementares que, nos termos do inciso I do artigo 49 
da Constituição Federal, acarretem encargos ou com-
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2009. –  
Deputado Walter Ihoshi, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi-
nou unanimemente pela aprovação da Mensagem nº 
155/09, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo 
que apresenta, acatando o parecer do relator, Depu-
tado Walter lhoshi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Severiano Alves, Presidente; Damião Feliciano, Átila 
Lins e Maria Lúcia Cardoso, Vice-Presidentes; Aldo 
Rebelo, Aracely de Paula, Arlindo Chinaglia, Bruno 
Araújo, Claudio Cajado, Dr. Rosinha, Eduardo Lopes, 
Fernando Gabeira, Francisco Rodrigues, George Hilton, 
Íris de Araújo, Ivan Valente, Jair Bolsonaro, Luiz Sérgio, 
Marcondes Gadelha, Maurício Rands, Nilson Mourão, 
Raul Jungmann, Renato Amary, William Woo, Andre 
Zacharow, Capitão Assumção, Carlos Zarattini, Pastor 
Pedro Ribeiro, Regis de Oliveira e Walter lhoshi.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2009. –  
Deputado Severiano Alves, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N2 1.807, DE 2009 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 401/2009  
AVISO Nº 338/2009 — C. Civil

Aprova o texto do Convênio entre a 
República Federativa do Brasil e o Reino 

da Espanha sobre Cooperação em Matéria 
de Com,: ate à Criminalidade, assinado em 
Madri, em 25 de junho de 2007.

Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado; 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N° 1.807, DE 2009 

(Mensagem Nº 401/2009)

Aprova o texto do Convênio entre a 
República Federativa do Brasil e o Reino 
da Espanha sobre Cooperação em Matéria 
de Combate à Criminalidade, assinado em 
Madri, em 25 de junho de 007.

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

República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha 
sobre Cooperação em Matéria de Combate à Crimina-
lidade, assinado em Madri, em 25 de junho de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Convênio, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

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

Sala da Comissão,  de setembro de 20u9.

MENSAGEM N° 401, DE 2009 
(Do Poder executivo) 

AVISO N° 338/2009 — C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, o texto do Convênio 
entre a República Federativa do Brasil e o 
Reino da Espanha sobre Cooperação em 
Matéria de Combate à Criminalidade, assi-
nada em Madri, em 25 de junho de 2007.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Segurança 
Pública E Combate Ao Crime Organizado; e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Ari. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.
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Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Convênio entre a República Federativa do Brasil e 
o Reino da Espanha sobre Cooperação em Matéria 
de Combate à Criminalidade, assinado em Madri, em 
25 de junho de 2007.

EM Nº 00012 COCIT/DAVDE I/MRE – PAIN-BRAS-
ESPA

Brasília, 11 de janeiro de 2008.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à alta consideração 

de Vossa Excelência o Convênio entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha sobre Co-
operação em Matéria de Combate à Criminalidade, 
assinado em Madri, em 25 de junho de 2007.

2. O Convênio insere-se no âmbito do Plano de 
Associação Estratégica Brasil-Espanha, assinado em 
Santa Cruz de la Sierra, em 14 de novembro de 2003 
e, com base no Tratado Geral de Cooperação e Ami-
zade entre a República Federativa do Brasil e o Reino 
da Espanha, de 23 de julho de 1992, objetiva o desen-
volvimento das relações bilaterais.

3. O texto atribui ênfase ao combate à crimina-
lidade, principalmente em suas formas organizadas, 
ao intercâmbio de informação e apoio em caso de re-
alização de ações investigativas, bem como a outras 
áreas de interesse comum.

4. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Poder Legislativo, 
conforme prevê o inciso VIII do Artigo 84 da Constitui-
ção Federal, submeto a Vossa Excelência projeto de 
Mensagem ao Congresso Nacional, juntamente com 
cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amo-
rim

CONVÊNIO ENTRE A REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL E O REINO DA  

ESPANHA SOBRE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA 
DE COMBATE À CRIMINALIDADE

A República Federativa do Brasil
e
O Reino da Espanha
(doravante denominadas as “Partes”),

Destacando a importância do aprofundamento 
e do desenvolvimento da cooperação em matéria de 
combate à criminalidade em suas diversas manifes-
tações;

Reiterando, com base no Tratado Geral de Co-
operação e Amizade entre a República Federativa do 
Brasil e o Reino da Espanha, de 23 de julho de 1992, 
a contribuição em prol do desenvolvimento das rela-
ções bilaterais;

Lembrando que no Plano de Associação Estra-
tégica Brasil-Espanha, assinado em Santa Cruz de La 
Sierra em 14 de novembro de 2003, ambas as Partes 
se comprometeram, entre outras ações, a adotar me-
didas concretas de cooperação bilateral para erradicar 
o terrorismo, combater o narcotráfico e garantir aos 
cidadãos dos dois países uma sociedade mais segu-
ra; assim como na Declaração de Brasília de 25 de 
janeiro de 2005, sobre a consolidação da Associação 
Estratégica entre o Brasil e a Espanha.

No contexto das disposições da Convenção da ONU 
de Combate ao Crime Organizado Transnacional;

Orientados pelos princípios de igualdade, reci-
procidade e assistência mútua,

Convêm o seguinte:

ARTIGO 1 

1. As Partes, em conformidade com a legislação 
dos dois Países e pelo presente Convênio, cooperarão 
no âmbito do combate à criminalidade, principalmente 
em suas formas organizadas.

2. As Partes colaborarão em matéria de combate 
às ações criminosas, em especial:

a) delitos contra a vida e a integridade 
das pessoas;

b) terrorismo e o seu financiamento;
c) tráfico, produção e comércio ilegais de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas, 
bem como matérias-primas para sua fabrica-
ção e precursores;

d) imigração ilegal e tráfico de seres hu-
manos, principalmente de mulheres e crian-
ças;

e) privação ilegal da liberdade individu-
al;

f) falsificação (elaboração, alteração) e 
utilização ilegal de documentos de identida-
de (passaportes, vistos e documentação de 
veículos);

g) contrabando;
h) lavagem de dinheiro procedente de 

atividades ilícitas;
i) falsificação (elaboração, alteração) e 

distribuição fraudulenta de: moeda, meios de 
pagamento, cheques e valores;

j) comércio ilegal de armas, munições, 
explosivos, matérias- primas estratégicas (ma-
teriais nucleares e radioativos), bem como 
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outras substâncias de periculosidade geral e 
artigos e tecnologias de duplo uso;

k) tráfico ilegal de bens culturais, de valor 
histórico e obras de arte;

l) crimes contra a economia, inclusive 
delitos fiscais;

m) exploração e abuso sexual de crian-
ças e adolescentes;

n) crimes cibernéticos;
o) crimes contra os recursos naturais e 

o meio ambiente;
p) corrupção.

3. As Partes colaborarão também na luta contra 
qualquer outro crime cuja prevenção, detecção e in-
vestigação requeiram a cooperação das autoridades 
competentes dos dois Países.

ARTIGO 2 

A colaboração entre as Partes abrangerá, no 
âmbito do combate à criminalidade descrito no Artigo 
1, o intercâmbio de informações e apoio em caso de 
realização de ações investigativas para:

a) identificação e busca de pessoas de-
saparecidas;

b) investigação e busca de pessoas que 
cometeram, ou sejam suspeitas de cometer 
crimes no território de uma das Partes que 
sejam responsáveis pela sua investigação, e 
de seus cúmplices;

c) identificação de cadáveres e de pes-
soas em que a polícia esteja interessada;

d) busca, no território de uma das Partes, 
de objetos, bens ou instrumentos provenientes 
do crime, ou empregados na sua execução, por 
solicitação da outra Parte Contratante;

e) financiamento de atividades crimino-
sas.

ARTIGO 3

As Partes Contratantes também cooperarão para 
o:

a) intercâmbio de informações e ajuda 
necessária para a escolta de condenados se-
gundo o Tratado sobre Transferência de Pre-
sos entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Reino da Espanha, assinado em 
Brasília em 7 de novembro de 1996;

b) intercâmbio de informações e ajuda 
necessária para o transporte de substâncias 
radioativas, explosivas e tóxicas, e também 
de armas;

c) intercâmbio de informações e cola-
boração mútua para a execução de entrega 
controlada de substâncias narcóticas e psi-
cotrópicas;

d) intercâmbio de informações e aju-
da necessária para os deslocamentos ou o 
trânsito relativo ao retomo ou à expulsão de 
pessoas.

2. Para a consecução dos objetivos de coopera-tivos de coopera-vos de coopera-
ção, as Partes:

a) trocarão reciprocamente informações, 
em conformidade com suas leis nacionais, 
acerca das investigações em curso, nas dife-
rentes formas do crime organizado, inclusive 
terrorismo, suas relações, estrutura, funciona-
mento e métodos;

b) poderão promover operações policiais 
combinadas, de acordo com suas leis nacio-
nais, para a repressão dos crimes menciona-
dos no Artigo 1;

c) trocarão informações sobre os mé-
todos e as novas formas de manifestação do 
crime internacional;

d) trocarão informações sobre os resulta-
dos das investigações criminalísticas e crimino-
lógicas efetuadas, assim como as informações 
recíprocas sobre as técnicas de investigação e 
os meios de combate ao crime internacional;

e) quando necessário, realizarão encon-
tros de trabalho para a preparação e a co-
operação com vistas à adoção de medidas 
coordenadas.

ARTIGO 4

As Partes colaborarão nas áreas que constituem 
o objeto do presente Convênio, por meio de:

a) intercâmbio de informações sobre a 
situação geral e as tendências da criminali-
dade nos seus respectivos Estados;

b) intercâmbio de experiências na utiliza-
ção de tecnologia criminal e métodos e recur-
sos para investigação criminal, intercâmbio de 
folhetos, publicações e resultados de investi-
gações científicas nas áreas que constituem 
o objeto do presente Convênio;

c) intercâmbio de informações nas áreas 
de competência dos serviços de proteção da 
legalidade penal e outros responsáveis pela 
defesa da segurança nacional, pela ordem 
pública e pelo combate à criminalidade;
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d) assistência técnica e científica, perí-
cias e cessão de equipamentos técnicos es-
pecializados;

e) intercâmbio de experiências, peritos 
e consultas;

f) cooperação no campo do treinamento 
profissional.

ARTIGO 5

O presente Convênio não afetará as questões 
relativas à prestação de assistência jurídica em pro-
cessos penais e em matéria de extradição.

ARTIGO 6 

São órgãos competentes para a execução do 
Convênio:

a) por parte do Reino da Espanha:
– o Ministério do Interior, sem prejuízo 

das competências que
cabem a outros Ministérios.
b) por parte da República Federativa 

do Brasil:
– o Ministério da Justiça, sem prejuízo 

das competências que cabem a outros Mi-
nistérios.

ARTIGO 7

1. As trocas de informações e pedidos de exe-
cução das atividades previstas no presente Convênio 
serão enviadas por escrito diretamente aos órgãos 
competentes, ou por meio dos Adidos ou Agentes de 
Ligação. Para esses fins, uma Parte comunicará à ou-
tra a designação destes últimos.

2. Nos casos de urgência, os órgãos competentes 
poderão adiantar as comunicações verbalmente, para 
o cumprimento do presente Convênio, confirmando as 
medidas por escrito imediatamente depois.

3. As solicitações de troca de informações ou de 
execução das atividades previstas no Convênio serão 
realizadas por meio dos órgãos competentes, no prazo 
mais breve possível.

4. Os gastos relativos ao cumprimento de uma 
solicitação ou realização de uma ação ficarão a cargo 
da Parte solicitante.

ARTIGO 8

1. Cada uma das Partes poderá recusar, no todo 
ou em parte, ou estabelecer condições para a exe-
cução do pedido de ajuda ou de informações, caso 
considere que a execução do pedido representa uma 
ameaça à sua soberania ou à sua segurança, ou que 
está em contradição com os princípios fundamentais 
da sua ordem jurídica, ou com outros interesses es-
senciais do seu País.

2. A Parte solicitante será informada sobre o mo-
tivo da recusa. 

ARTIGO 9

1. Cada uma das Partes se compromete a prote-
ger as informações de caráter confidencial recebidas 
da outra Parte. O grau de confidencialidade das infor-
mações prestadas na execução do presente Convênio 
será definido pela Parte que as transmitir.

2. As informações materiais e os recursos técnicos 
recebidos por uma das Partes contratantes no âmbito 
da aplicação do presente Convênio não poderão ser 
transferidos para outros Estados ou outras pessoas, 
sem o consentimento prévio da outra Parte.

ARTIGO 10

1. O intercâmbio de informações entre as Partes 
de acordo com o presente Convênio será efetuado 
conforme as seguintes condições:

a) a Parte solicitante somente poderá 
utilizar os dados para os fins e segundo as 
condições determinadas pela Parte solicita-
da, levando em consideração o prazo após o 
qual deverão ser destruídos, conforme a sua 
legislação nacional;

b) mediante pedido da Parte solicitada, a 
Parte solicitante facilitará o acesso a informa-
ções sobre a utilização dos dados que lhe foram 
fornecidos, e sobre os resultados obtidos;

c) no caso em que tenham sido forneci-
dos dados incorretos ou incompletos, a Parte 
solicitada deverá informar a Parte solicitante 
imediatamente a esse respeito;

d) cada uma das Partes manterá um 
registro com os relatórios sobre os dados for-
necidos e a sua destruição.

2. As Partes assegurarão a proteção dos dados 
fornecidos contra o acesso, a modificação, a publica-
ção ou a divulgação não permitidos de acordo com a 
sua legislação nacional.

3. Além disso, as Partes se comprometem a não 
ceder os dados pessoais aos quais se refere o pre-
sente Artigo a qualquer terceiro que não seja o órgão 
solicitante da Parte requerente, ou em caso de soli-
citação por parte da mesma, este somente poderão 
ser transmitidos a um dos órgãos previstos no Artigo 
6, mediante autorização prévia do requerido.

ARTIGO 11 

1. As Partes constituirão uma Comissão Mista, que 
será convocada por via diplomática, para o desenvolvi-
mento e o exame da cooperação regulamentada por este 
Convênio.
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2. A Comissão Mista se reunirá em sessão or-
dinária uma vez por ano e, em sessão extraordinária, 
sempre que uma das Partes assim solicitar, em data, 
local e com ordem do dia a serem determinados por 
vias diplomáticas.

3. Salvo acordo especial entre as Partes, as reuniões 
serão realizadas alienadamente no Brasil e na Espanha. 
Os trabalhos serão presididos pelo Chefe da Delegação 
da Parte em cujo território ocorrer à reunião.

ARTIGO 12

As controvérsias provenientes da aplicação e da 
interpretação do presente Convênio serão dirimidas 
por meio de negociações entre as Partes.

ARTIGO 13

As disposições deste Convênio não afetarão o 
cumprimento das disposições estabelecidas em outros 
acordos ou compromissos internacionais bilaterais ou 
multilaterais assumidos pela República Federativa do 
Brasil e pelo Reino da Espanha.

ARTIGO 14

O presente Acordo entrará em vigor no último 
dia do mês seguinte ao da última comunicação por via 
diplomática entre as Partes, manifestando o cumpri-
mento dos respectivos requisitos legais internos para 
a sua entrada em vigor.

ARTIGO 15

O presente Convênio será válido por tempo inde-
terminado, e continuará em vigor enquanto uma das 
Partes não o denunciar por via diplomática. Nesse 
caso, deixará de ser válido no prazo de seis meses a 
partir do recebimento, por qualquer uma das Partes, 
da notificação de denúncia.

Em fé do qual os representantes de ambos os 
Estados, autorizados para tal efeito por seus respec-
tivos Governos, assinam o presente Convênio.

Feito em Madri, no dia 25 de junho de 2007, em 
duas vias originais, em português e em espanhol, sen-
do ambos os textos de igual autenticidade. – Pela Re-
pública Federativa do Brasil. – Tarso Genro,  Ministro 
da Justiça. – Pelo Reino da Espanha. –  Alfredo Pérez 
Rubalcaba, Ministro do Interior.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Congresso Nacional, por 
meio da Mensagem nº 401, de 2009, acompanhada de 

Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Relações Exteriores, o texto do Convênio entre a 
República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha 
sobre Cooperação em Matéria de Combate à Crimina-
lidade, assinado em Madri, em 25 de junho de 2007.

Composto por 15 artigos, o texto do Convênio 
estabelece as bases, meios e instrumentos para o 
desenvolvimento de ampla cooperação entre as par-
tes voltada para o combate às várias formas crimina-
lidade, especialmente a criminalidade organizada e 
com viés internacional. No artigo 1º é apresentado o 
elenco das espécies criminais que constituirão alvo 
prioritário de combate, tais como: os delitos contra a 
vida e a integridade das pessoas; o terrorismo e seu 
financiamento; o tráfico, a produção e o comércio ile-
gal de entorpecentes; a imigração ilegal e o tráfico de 
seres humanos, em especial mulheres e crianças; o 
contrabando, a lavagem de dinheiro; o comércio ile-
gal de armas, munições e explosivos; a exploração e 
o abuso sexual de crianças e adolescentes; os crimes 
cibeméticos, a corrupção, entre outros crimes.

A cooperação para o redução destes tipos de cri-
mes se desenvolverá principalmente por meio da troca 
de informações e pelo auxílio mútuo, nomeadamente, 
na forma de ações investigativas das autoridades po-
liciais das Partes, conforme previsto nos termos dos 
artigos 2º e 3º do Convênio. Segundo estes dispositivos, 
as investigações poderão ter por objetivo, entre outros 
fins, a identificação e a busca de pessoas desapareci-
das; a busca de bens ou instrumentos resultantes do 
crime ou empregados na sua execução. Além disso, 
nos termos do artigo 3º, outras formas de ajuda po-
derão ser solicitadas e concedidas pelas Partes, em 
ações diversas, tais como a escolta de condenados, 
transporte de substãncias radioativas, explosivas ou 
tóxicas; captura e entrega de substâncias narcóticas 
e psicotrópicas; deslocamentos relativos ao retorno ou 
à expulsão de pessoas.

O artigo 4º, prevê que a cooperação abrange-
rá, além da troca de informações, o intercâmbio de 
experiências na utilização de tecnologia criminal e a 
colaboração recíproca quanto à utilização de méto-
dos e recursos para a investigação criminal, bem com 
quanto à assistência técnica e cientifica, à realização 
de pericias e à cessão de equipamentos técnicos es-
pecializados.

O artigo 6º, designa as autoridades competentes 
de cada uma da Partes que serão responsáveis pela 
implementação das normas do Convênio, sendo elas, 
de parte da República Federativa do Brasil, o Minis-
tério da Justiça e, de parte do Reino da Espanha, o 
Ministério do Interior.
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No artigo 7º, são definidos os procedimentos que 
deverão ser observados nas trocas de informação e no 
encaminhamento dos demais pedidos de auxílio con-
templados pelo Convênio, regulamentando inclusive a 
questão dos gastos relativos às respectivas diligências, 
os quais correrão por conta da parte solicitante.

As partes poderão recusar, conforme previsão 
do artigo 8º, os eventuais pedidos de ajuda ou de in-
formações encaminhados por sua contra-parte, desde 
que a parte à qual o pedido foi encaminhado conside-
re que a solicitação representa uma ameaça à sobe-
rania ou à segurança nacional, ou que seu conteúdo 
encontra-se em contradição com os princípios do seu 
ordenamento jurídico ou, ainda, é contrário aos inte-
resses do país.

Nos artigos 9º e 10º, são definidas as condições 
que deverão ser observadas pelas partes quanto ao 
intercâmbio de informações. Tais condições dizem res-
peito à confidencialidade, à proteção da informação, à 
finalidade da utilização das informações prestadas, à 
correção dos dados prestados, ao registro das infor-
mações fornecidas, entre outros aspectos.

O artigo 11 estabelece, como já se tornou praxe 
em acordos desta espécie, a criação de uma comis-
são mista, a qual será competente para acompanhar 
o desenvolvimento da cooperação instituída pelo Con-
vênio, bem com para garantir a aplicação de suas dis-
posições.

O artigo 12 dispõe a respeito da solução de con-
trovérsias que eventualmente surgirem quanto à apli-
cação das normas do Convênio, estabelecendo que 
estas serão dirimidas pelas Partes, por meio de ne-
gociações diretas.

Os artigos 14 e 15, tratam de temas de caráter 
adjetivo, relativos à entrada em vigor, duração do Con-
vênio (que será por tempo indeterminado), bem com 
às hipóteses e efeitos da denúncia do instrumento in-
ternacional sob exame.

II – Voto da Relatora

O Convênio que ora consideramos foi celebrado 
sob os auspícios e se inscreve no âmbito de instru-
mentos de cooperação bilateral de maior abrangên-
cia, quais sejam: o Plano de Associação Estratégica 
Brasil-Espanha, assinado em Santa Cruz de la Sier-
ra, em 14 de novembro de 2003, e o Tratado Geral de 
Cooperação e Amizade entre a República Federativa 
do Brasil e o Reino da Espanha, celebrado em 23 de 
julho de 1992. Tais acordos possuem o objetivo comum 
de estreitamento das relações bilaterais e a promoção 
da cooperação entre nosso país e a Espanha sobre 
inúmeras questões de interesse mútuo. Nesse contexto 
insere-se o Convênio em apreço, o qual foi concebi-

do com vistas a otimizar as ações dos dois países no 
enfrentamento da criminalidade organizada, em suas 
diversas áreas de atuação.

A criminalidade transnacional, cuja autoria é pro-
tagonizada em sua maior parte por organizações cri-
minosas, muitas vezes com alto grau de especializa-
ção em determinados delitos, é o objeto central da 
cooperação que as partes pretendem desenvolver. A 
Espanha é considerada a porta da Europa, sobretudo 
do ponto de vista da América Latina. Por sua vez, o 
Brasil faz as mesmas vezes no continente sul-ameri-
cano. Portanto, é grande o fluxo de pessoas entre os 
dois países, contingente este que é composto não 
apenas por nacionais dos dois países, mas também 
por estrangeiros. Além disso, é grande o número de 
pessoas que passam, em trânsito, pelos aeroportos e 
portos dos dois países com destino a outras nações 
dos seus respectivos continentes. Em vista dessa 
condição de “porta de Europa”, a Espanha tem ado-
tado controles extremamente rigorosos nos pontos de 
entrada de seu território, seguindo recomendação da 
União Europeia.

Diante dessa realidade e também em função da 
disponibilidade de estrutura aeroportuária, do grande 
volume de vôos de passageiros e cargas – o que tor-
na mais difícil os controles de migração, bagagens e 
cargas – as rotas entre o Brasil e a Espanha têm sido 
alvo de escolha das organizações criminosas para a 
prática de suas atividades ilícitas, com destaque para 
o tráfico de pessoas, drogas e armas, bem com para 
o contrabando.

Para o combate à criminalidade transfronteiriça, 
em especial os delitos praticados por organizações cri-
minosas, Brasil e Espanha celebraram o instrumento 
internacional em apreço com base no reconhecimento 
do fato de que a cooperação bilateral é imprescindível 
e possivelmente a única forma eficaz na luta pela re-
dução desses crimes.

A cooperação que se pretende desenvolver se 
assenta em dois pilares básicos: o intercâmbio de in-
formações e o auxílio reciproco entre as autoridades 
policiais, sobretudo na realização de investigações. 
Dentre os delitos, normalmente praticados por or-
ganizações criminosas, que as Partes Contratantes 
buscam combater, destacam-se os delitos contra a 
vida e a integridade das pessoas, o terrorismo e seu 
financiamento, o tráfico, a produção e o comércio ile-
gal de entorpecentes, a imigração ilegal e o tráfico de 
seres humanos, em especial mulheres e crianças; a 
privação ilegal da liberdade individual, o contrabando, 
a lavagem de dinheiro; os crimes contra a economia, 
inclusive delitos fiscais, a falsificação de moeda, meios 
de pagamento, cheques e valores, o comércio ilegal 
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de armas, munições e explosivos; a exploração e o 
abuso sexual de crianças e adolescentes; os crimes 
cibernéticos, a corrupção, os crimes contra os recursos 
naturais e o meio ambiente, e o tráfico ilegal de bens 
culturais, de valor histórico e de obras de arte.

Conforme mencionamos, o Convénio prevê o 
apoio entre as autoridades policiais da partes para a 
realização de ações investigativas. Este auxílio será 
prestado entre outras atividades de investigação: na 
identificação e busca de pessoas desaparecidas; na 
busca de bens ou instrumentos resultantes do crime 
ou empregados na sua execução; na identificação de 
cadáveres e de pessoas em que a polícia esteja in-
teressada, e; quanto ao financiamento de atividades 
criminosas.

Será também promovido o intercâmbio de infor-
mações e concedida a ajuda necessária nos casos 
de escolta de condenados, de transporte de substân-
cias radioativas, explosivas ou tóxicas; de captura e 
entrega de substâncias narcóticas e psicotrópicas; e 
de deslocamentos relativos ao retorno ou à expulsão 
de pessoas.

O intercâmbio de informações entre as Partes 
poderá versar acerca de investigações em curso, rela-
tivamente aos diversos tipos de crimes contemplados 
no artigo 1º do Convênio, bem como sobre métodos e 
formas de manifestação e atuação da criminalidade in-
ternacional; sobre resultados de investigações crimina-
lísticas e criminológicas efetuadas e, também, técnicas 
de investigação e meios e estratégias de combate ao 
crime internacional. De outra parte, o Convênio prevê, 
ainda, a prática de operações combinadas por parte 
das autoridades policiais dos dois países, de acordo 
com suas respectivas leis nacionais.

Além disso, nos termos do artigo 3º, outras for-
mas de ajuda poderão ser solicitadas e concedidas 
pelas Partes, em ações diversas, tais como a escolta 
de condenados, transporte de substâncias radioativas, 
explosivas ou tóxicas; captura e entrega de substâncias 
narcóticas e psicotrópicas; deslocamentos relativos ao 
retorno ou à expulsão de pessoas.

Considerados assim os aspectos principais do 
ato internacional sob exame, é nosso parecer que este 
constitui-se em instrumento hábil para o alcance dos 
fins para os quais foi concebido, ou seja, o combate 
à criminalidade internacional. É de amplo conheci-
mento nos dois países, sobretudo por parte das auto-
ridades policiais, mas também da opinião pública de 
modo geral, a existência e a prática das espécies de 
crimes contempladas pelo Convênio, no contexto do 
movimento internacional de pessoas entre o Brasil e 
a Espanha. Portanto, é não apenas necessário como 
oportuno o desenvolvimento da cooperação bilateral 

nos moldes expressos pelo presente Convênio, razão 
pela qual somos favoráveis à sua adoção, nos termos 
de sua redação.

Em face do exposto, voto pela aprovação do tex-
to do Convênio entre a República Federativa do Brasil 
e o Reino da Espanha sobre Cooperação em Matéria 
de Combate à Criminalidade, assinado em Madri, em 
25 de junho de 2007, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo que vai em anexo.

Sala da Comissão,  2009. – Deputada  Maria Lú-
cia Cardoso, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Convênio entre a 
República Federativa do Brasil e o Reino 
da Espanha sobre Cooperação em Matéria 
de Combate à Criminalidade, assinado em 
Madri, em 25 de junho de 2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Convênio entre a 

República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha 
sobre Cooperação em Matéria de Combate à Crimina-
lidade, assinado em Madri, em 25 de junho de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Convênio, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

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

Sala da Comissão, 2009. – Deputada  Maria Lú-
cia Cardoso, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação da Mensagem 
nº 401/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta, acatando o parecer da relatora, 
Deputada  Maria Lúcia Cardoso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados : 
Severiano Alves, Presidente; Damião Feliciano, Átila 
Lins e Maria Lúcia Cardoso, Vice-Presidentes; Aldo 
Rebelo, Aracely de Paula, Arlindo Chinaglia, Bruno 
Araújo, Claudio Cajado, Dr. Rosinha, Eduardo Lopes, 
Fernando Gabeira, Francisco Rodrigues, George Hilton, 
Íris de Araújo, Ivan Valente, Jair Bolsonaro, Luiz Sérgio, 
Marcondes Gadelha, Maurício Rands, Nilson Mourão, 
Raul Jungmann, Renato Amary, William Woo, Andre 
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Zacharow, Capitão Assumção, Carlos Zarattini, Pastor 
Pedro Ribeiro, Regis de Oliveira e Walter lhoshi.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2009. – 
Deputado  Severiano Alves, Presidente.

RECURSO Nº 303, DE 2009 
(Do Sr. Marcelo Itagiba e outros)

Contra apreciação conclusiva do Projeto de Lei 
nº 4.760, de 2009.

Despacho: Publique-se. Submeta-se Ao 
Plenário.

Senhor Presidente,
Os Deputados  abaixo assinados, com base no art. 

132, § 2º, combinado com o art. 58, § 1º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados  e com o art. 58, § 2º, 
I ,da Constituição Federal, recorrem ao Plenário contra 
a apreciação conclusiva do Projeto de Lei nº 4.760, de 
2009, que “autoriza o Poder Executivo a realizar doa-
ção para a reconstrução de Gaza”, discutido e votado 
pelas Comissões de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, de Finanças e Tributação e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, nos termos do art. 24, II, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados .

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – 
Deputado  Marcelo Itagiba – Deputado  Marcelo Al-
meida

CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS 
(53ª Legislatura 2007-2011)

Proposição: REC 0303/09
Autor da Proposição: MARCELO ITAGIBA E OU-
TROS
Data de Apresentação: 09/09/2009
Ementa: Recorre contra apreciação conclusiva do 
Projeto de Lei nº 4.760, de 2009.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas: Confirmadas 075
Não Conferem:     000
Fora do Exercício:    000
Repetidas:     005
Ilegíveis:    000
Retiradas:     000
Total:      080

Assinaturas Confirmadas

ADEMIR CAMILO PDT MG
ALCENI GUERRA DEM PR
ALEX CANZIANI PTB PR
ANDRE ZACHAROW PMDB PR
ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
ANTONIO BULHÕES PMDB SP
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP

ANTONIO CRUZ PP MS
ÁTILA LIRA PSB PI
BILAC PINTO PR MG
BRUNO RODRIGUES PSDB PE
CARLOS ALBERTO CANUTO PMDB AL
CARLOS SAMPAIO PSDB SP
CARLOS WILLIAN PTC MG
DILCEU SPERAFICO PP PR
DUARTE NOGUEIRA PSDB SP
EDGAR MOURY PMDB PE
EDUARDO DA FONTE PP PE
EDUARDO GOMES PSDB TO
EDUARDO LOPES PSB RJ
EDUARDO SCIARRA DEM PR
EFRAIM FILHO DEM PB
ELCIONE BARBALHO PMDB PA
ELIENE LIMA PP MT
ELISEU PADILHA PMDB RS
FELIPE BORNIER PHS RJ
FERNANDO CHUCRE PSDB SP
FILIPE PEREIRA PSC RJ
FLAVIANO MELO PMDB AC
GERALDO PUDIM PMDB RJ
GERMANO BONOW DEM RS
GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
GUILHERME CAMPOS DEM SP
JERÔNIMO REIS DEM SE
JOÃO CAMPOS PSDB GO
JOÃO CARLOS BACELAR PR BA
JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
JÚLIO DELGADO PSB MG
LAERTE BESSA PMDB DF
LEO ALCÂNTARA PR CE
LEONARDO VILELA PSDB GO
LOBBE NETO PSDB SP
LUIZ CARREIRA DEM BA
MAJOR FÁBIO DEM PB
MANATO PDT ES
MARCELO ALMEIDA PMDB PR
MARCELO ITAGIBA PMDB RJ
MÁRCIO MARINHO PR BA
MARCOS MONTES DEM MG
MARIA HELENA PSB RR
MENDONÇA PRADO DEM SE
MILTON MONTI PR SP
MOREIRA MENDES PPS RO
OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
OTAVIO LEITE PSDB RJ
PAES LANDIM PTB PI
PAULO BORNHAUSEN DEM SC
PAULO ROBERTO PEREIRA PTB RS
PINTO ITAMARATY PSDB MA
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RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
RENATO AMARY PSDB SP
RIBAMAR ALVES PSB MA
RICARDO TRIPOLI PSDB SP
RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
ROGERIO LISBOA DEM RJ
RÔMULO GOUVEIA PSDB PB
ROSE DE FREITAS PMDB ES
SANDRA ROSADO PSB RN
SILVIO LOPES PSDB RJ
SILVIO TORRES PSDB SP
VALDIR COLATTO PMDB SC
VILSON COVATTI PP RS
ZÉ GERARDO PMDB CE
ZENALDO COUTINHO PSDB PA

Assinaturas Repetidas

GUILHERME CAMPOS DEM SP
JERÔNIMO REIS DEM SE
MARCELO ALMEIDA PMDB PR
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
RIBAMAR ALVES PSB MA

RECURSO Nº 305, DE 2009 
(Do Sr. Luis Carlos Heinze e outros)

Contra parecer conclusivo de comis-
sões ao PL 6.288/2002 que “proíbe a utiliza-
ção de herbicidas para capina química em 
áreas urbanas e de agrotóxicos em geral 
em áreas de proteção de mananciais”

Despacho: Publique-se. Submeta-se Ao 
Plenário.

Senhor Presidente,
Os deputados abaixo assinados, com base no art. 

132, § 2º, do Regimento Interno desta Casa, recorrem 
ao Plenário contra a apreciação conclusiva do Proje-
to de Lei nº 6.288, de 2002 que “proíbe a utilização 
de herbicidas para capina química em áreas urbanas 
e de agrotóxicos em geral em áreas de proteção de 
mananciais”, e para que a proposta seja objeto de de-
liberação do Plenário.

A matéria de autoria do nobre Deputado  Dr. Ro-
sinha, foi distribuída unicamente as Comissões de De-
fesa do Consumidor e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, para apreciação conclusiva, nos termos do 
art. 24, II, do Regimento Interno desta Casa.

Contudo, pela importância do tema e pela não 
apreciação do PL em outras comissões, é indispen-
sável que a proposição fique sujeita à votação final do 
Plenário desta Casa.

Por esta razão apresentamos o presente recurso.
9-09-2009 – Luis Carlos Heinze, Deputado  Fe-

deral – PP/RS

CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS 
(53ª Legislatura 2007-2011)

Proposição: REC 0305/09
Autor da Proposição: LUIS CARLOS HEINZE E OU-
TROS
Data de Apresentação: 09/09/2009
Ementa: Recorre contra parecer conclusivo de co-
missões ao PL 6.288/2002 que proíbe a utilização 
de herbicidas para capina química em áreas urbanas 
e de agrotóxicos em geral em áreas de proteção de 
mananciais.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas: Confirmadas 063
Não Conferem:    001
Fora do Exercício:   000
Repetidas:    000
Ilegíveis:    000
Retiradas:    000
Total:    064

Assinaturas Confirmadas

ABELARDO LUPION DEM PR
AFONSO HAMM PP RS
ALBERTO FRAGA DEM DF
ALCENI GUERRA DEM PR
ANGELA AMIN PP SC
ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB SP
ANTONIO CRUZ PP MS
ARIOSTO HOLANDA PSB CE
ARNALDO JARDIM PPS SP
ASDRUBAL BENTES PMDB PA
BENEDITO DE LIRA PP AL
BETINHO ROSADO DEM RN
BETO ALBUQUERQUE PSB RS
CAMILO COLA PMDB ES
CARLOS MELLES DEM MG
CEZAR SILVESTRI PPS PR
DARCÍSIO PERONDI PMDB RS
DUARTE NOGUEIRA PSDB SP
EDIO LOPES PMDB RR
EDUARDO DA FONTE PP PE
FÁBIO SOUTO DEM BA
GERMANO BONOW DEM RS
GERSON PERES PP PA
GUILHERME CAMPOS DEM SP
HOMERO PEREIRA PR MT
HUMBERTO SOUTO PPS MG
JAIR BOLSONARO PP RJ
JOÃO BITTAR DEM MG
JOÃO PIZZOLATTI PP SC
JORGE KHOURY DEM BA



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50349 

JORGINHO MALULY DEM SP
JOSÉ LINHARES PP CE
LAEL VARELLA DEM MG
LÁZARO BOTELHO PP TO
LEONARDO VILELA PSDB GO
LINCOLN PORTELA PR MG
LUIS CARLOS HEINZE PP RS
LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS
LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
LUIZ CARLOS SETIM DEM PR
MARCELO MELO PMDB GO
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP MG
MARCOS MONTES DEM MG
MÁRIO NEGROMONTE PP BA
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
MOISES AVELINO PMDB TO
NELSON MARQUEZELLI PTB SP
NELSON PROENÇA PPS RS
ONYX LORENZONI DEM RS
OSÓRIO ADRIANO DEM DF
PEDRO HENRY PP MT
POMPEO DE MATTOS PDT RS
REBECCA GARCIA PP AM
RENATO MOLLING PP RS
ROBERTO BRITTO PP BA
RONALDO CAIADO DEM GO
SÉRGIO MORAES PTB RS
SIMÃO SESSIM PP RJ
VALDIR COLATTO PMDB SC
VILSON COVATTI PP RS
WALDEMIR MOKA PMDB MS
ZONTA PP SC

Assinaturas que Não Conferem

PAULO MALUF PP SP

REQUERIMENTO N º 5.397, de 2009 
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer, nos termos regimentais apon-
tados, que o Projeto de Lei nº 5.921, de 2001, 
seja remetido à Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tramita na Comissão de Desenvolvimento Econô-

mico, Indústria e Comércio o Projeto de Lei nº 5.921, 
de 2001 desde 15 de agosto de 2008 o Projeto de Lei 
nº 5.921, de 2001.

A matéria obedece ao rito de tramitação ordinária 
e seu prazo para análise da Comissão, conforme de-
termina o art. 52, inciso III, encontra-se superado.

Diante do exposto, requeiro, nos termos do art. 
52, § 6º, que o Projeto de Lei nº 5.921, de 2001, seja 

remetido à Comissão seguinte, qual seja, a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2.009. – Luiz 
Carlos Hauly, Deputado  Federal – PSDB/PR

Retifico o despacho aposto ao Reque-
rimento n. 5.397/2009, no qual assino o prazo 
adicional de 10 (dez) sessões à Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática para apreciação do Projeto de Lei n. 
5.921/2001, nos seguintes termos: onde se 
lê Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, leia-se Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio. Oficie-se. 

Publique-se.
Em 16-9-09, – Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
virtude de serem instaladas as 4 Comissões do pré-
sal, vou ler alguns atos da Presidência.

Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa 
dá conhecimento ao Plenário dos seguintes

Ato da Presidência

Nos termos do inciso II e § 1º do art. 34 do Re-
gimento Interno, esta Presidência decide constituir 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 2.502, de 2007, do Sr. Eduardo Val-
verde, que “altera a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 
1997, que dispõe sobre a política energética nacional, 
as atividades relativas ao monopólio do petróleo, ins-
titui o Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo”, e

Resolve
I – designar para compô-la, na forma indicada 

pelas Lideranças, os Deputados  constantes da rela-
ção anexa;

II – convocar os membros ora designados para 
a reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia 
16 de setembro, quarta-feira, às 14 horas, no Plenário 
07 do Anexo II.

Brasília, 16 de setembro de 2009, – Michel Te-
mer, Presidente da Câmara dos Deputados .

COMISSÃO ESPECIAL

PROPOSIÇÃO: PL 2.502/07

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Titulares: Arlindo Chinaglia (PT); Charles Lucena 
(PTB); Devanir Ribeiro (PT); Eduardo Cunha (PMDB); 
Henrique Eduardo Alves (PMDB); José Rocha (PR); 
Paulo Teixeira (PT); Rose de Freitas (PMDB); Simão 
Sessim (PP).



50350 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

Suplentes: André Vargas (PT); Beto Mansur (PP); 
Eduardo Valverde (PT); Eunício Oliveira (PMDB); Geral-
do Simões (PT); Hugo Leal (PSC); João Carlos Bacelar 
(PR); Lelo Coimbra (PMDB); Paes Landim (PTB).

PSDB/DEM/PPS

Titulares: Duarte Nogueira (PSDB); Humber-
to Souto (PPS); Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB); 2 
vagas.

Suplentes: Ilderlei Cordeiro (PPS); João Almeida 
(PSDB); Luiz Carlos Hauly (PSDB); 2 vagas.

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Titulares: Ciro Gomes (PSB); Miro Teixeira 
(PDT).

Suplentes: Alice Portugal (PCdoB); Valtenir Pe-
reira (PSB).

PV

Titular: Sarney Filho (PV).
Suplente: Fernando Gabeira (PV).

PSOL

Titular: Ivan Valente (PSOL).
Suplente: Geraldinho (PSOL).

Ato da Presidência

Nos termos do inciso II e § 1º do art. 34 do Regi-
mento Interno, esta Presidência decide constituir Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao Pro-
jeto de Lei nº 5.417, de 2009, do Sr. Pedro Eugênio, 
que “cria o Fundo Soberano Social do Brasil – FSSB 
e dispõe sobre sua estrutura, fontes de recursos e dá 
outras providências”, e 

Resolve
I – designar para compô-la, na forma indicada 

pelas Lideranças, os Deputados  constantes da rela-
ção anexa;

II – convocar os membros ora designados para 
a reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia 
16 de setembro, quarta-feira, às 14 horas, no Plenário 
nº 10 do Anexo II.

Brasília, 16 de setembro de 2009. – Michel Te-
mer, Presidente da Câmara dos Deputados .

COMISSÃO ESPECIAL

PROPOSIÇÃO: PL 5.417/09

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Titulares: Antonio Palocci (PT); Colbert Martins 
(PMDB); Darcísio Perondi (PMDB); João Pizzolatti (PP); 
Joaquim Beltrão (PMDB); José Guimarães (PT); Luiz Al-
berto (PT); Milton Monti (PR); Sérgio Moraes (PTB).

Suplentes: Alexandre Santos (PMDB); Antônio 
Carlos Biffi (PT); Fernando Marroni (PT); Jurandil Ju-

arez (PMDB); Marcelo Teixeira (PR); Pedro Eugênio 
(PT); Rodrigo Rocha Loures (PMDB); 2 vagas.

PSDB/DEM/PPS

Titulares: Carlos Brandão (PSDB); Dimas Ra-
malho (PPS); Raimundo Gomes de Matos (PSDB); 
2 vagas.

Suplentes: Albano Franco (PSDB); 4 vagas.

PSB/PTB/PCdoB/PMN

Titulares: Manato (PDT); Rodrigo Rollemberg 
(PSB).

Suplentes: Marcelo Serafim (PSB); Paulo Rubem 
Santiago (PDT).

PV

Titular: Roberto Santiago (PV).
Suplente: José Fernando Aparecido de Olivei-

ra (PV).

PRB

Titular: Cleber Verde (PRB).
Suplente: Léo Vivas (PRB).

Ato da Presidência

Nos termos do inciso II e § 1º do art. 34 do Regi-
mento Interno, esta Presidência decide constituir Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao Pro-
jeto de Lei nº 5.939, de 2009, do Poder Executivo, que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública 
denominada Empresa Brasileira de Administração de 
Petróleo e Gás Natural S.A. – PETRO-SAL, e dá ou-
tras providências”, e

Resolve
I – designar para compô-la, na forma indicada 

pelas Lideranças, os Deputados  constantes da rela-
ção anexa;

II – convocar os membros ora designados para 
a reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia 
16 de setembro, quarta-feira, às 14 horas, no Plenário 
nº 11 do Anexo II.

Brasília, 16 de setembro de 2009. – Michel Te-
mer, Presidente da Câmara dos Deputados .

COMISSÃO ESPECIAL

PROPOSIÇÃO: PL 5.939/09

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Titulares: Edinho Bez (PMDB); Fernando Fer-
ro (PT); Jilmar Tatto (PT); Luciano Castro (PR); Luiz 
Carlos Busato (PTB); Luiz Fernando Faria (PP); Luiz 
Sérgio (PT); Osvaldo Reis (PMDB); Vital do Rêgo Fi-
lho (PMDB).

Suplentes: Cida Diogo (PT); Dr. Rosinha (PT); 
Filipe Pereira (PSC); Hugo Leal (PSC); José Otávio 
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Germano (PP); Marcelo Almeida (PMDB); Paulo Ro-
berto Pereira (PTB); 2 vagas.

PSDB/DEM/PPS

Titulares: Bruno Rodrigues (PSDB); Nelson Pro-
ença (PPS); Paulo Abi-Ackel (PSDB); 2 vagas.

Suplentes: Alfredo Kaefer (PSDB); Moreira Men-
des (PPS); 3 vagas.

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Titulares: Brizola Neto (PDT); Vanessa Grazzio-
tin (PCdoB).

Suplentes: Sueli Vidigal (PDT); Uldurico Pinto 
(PMN).

PV

Titular: Fábio Ramalho (PV).
Suplente: José Paulo Tóffano (PV).

PHS

Titular: Felipe Bornier (PHS).
Suplente: 1 vaga.

Ato da Presidência

Nos termos do inciso II e § 1º do art. 34 do Re-
gimento Interno, esta Presidência decide constituir 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 5.941, de 2009, do Poder Executivo, 
que “autoriza a União a ceder onerosamente à Pe-
tróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício das 
atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que 
trata o inciso I do art. 177 da Constituição, e dá outras 
providências”, e

Resolve
I – designar para compô-la, na forma indicada 

pelas Lideranças, os Deputados  constantes da rela-
ção anexa;

II – convocar os membros ora designados para 
a reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia 
16 de setembro, quarta-feira, às 14 horas, no Plenário 
12 do Anexo II.

Brasília, 16 de setembro de 2009. – Michel Te-
mer, Presidente da Câmara dos Deputados .

COMISSÃO ESPECIAL

PROPOSIÇÃO: PL 5.941/09

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Titulares: Alex Canziani (PTB); Carlos Zarattini 
(PT); Iriny Lopes (PT); João Maia (PR); Luiz Bassuma 
(PT); Marçal Filho (PMDB); Marcelo Castro (PMDB); 
Nelson Meurer (PP); Professor Setimo (PMDB).

Suplentes: André Zacharow (PMDB); Antonio 
Carlos Biscaia (PT); José Mentor (PT); Pedro Fernan-

des (PTB); Vicente Arruda (PR); Virgílio Guimarães 
(PT); 3 vagas.

PSDB/DEM/PPS

Titulares: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB); 
Arnaldo Jardim (PPS); Otavio Leite (PSDB); 2 vagas.

Suplentes: Bruno Araújo (PSDB); Cezar Silvestri 
(PPS); 3 vagas.

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Titulares: Aldo Rebelo (PCdoB); Dr. Ubiali 
(PSB).

Suplentes: Eduardo Lopes (PSB); Sebastião 
Bala Rocha (PDT).

PV

Titular: Antônio Roberto (PV).
Suplente: Dr. Talmir (PV).

PSOL

Titular: Chico Alencar (PSOL).
Suplente: 1 vaga.

Ato da Presidência

Nos termos do § 2º do art. 202 do Regimento 
Interno, esta Presidência decide constituir Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 351-A, de 2009, do Senado 
Federal, que “altera o art. 100 da Constituição Federal 
e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, instituindo regime especial de 
pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios”, e

Resolve
I – designar para compô-la, na forma indicada 

pelas Lideranças, os Deputados  constantes da rela-
ção anexa;

II – Convocar os membros ora designados para 
a reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia 
17 de setembro, quinta-feira, às 9h, no Plenário 4 do 
Anexo II.

Brasília, 16 de setembro de 2009. – Michel Te-
mer, Presidente da Câmara dos Deputados .

COMISSÃO ESPECIAL

PROPOSIÇÃO: PEC 351-A/09

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Titulares: Albérico Filho (PMDB); André Vargas 
(PT); Augusto Farias (PTB); Devanir Ribeiro (PT); Dil-
ceu Sperafico (PP); Eduardo Cunha (PMDB); Maurício 
Rands (PT); Mauro Benevides (PMDB); 1 vaga.

Suplentes: Charles Lucena (PTB); Iriny Lopes 
(PT); João Magalhães (PMDB); José Genoíno (PT); Ma-
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ria do Rosário (PT); Professor Setimo (PMDB); Ricardo 
Barros (PP); Solange Almeida (PMDB); 1 vaga.

PSDB/DEM/PPS

Titulares: Edson Aparecido (PSDB); Guilherme 
Campos (DEM); João Almeida (PSDB); Mendonça 
Prado (DEM); Moreira Mendes (PPS).

Suplentes: Carlos Sampaio (PSDB); Felipe Maia 
(DEM); Jorge Khoury (DEM); Luiz Carlos Hauly (PSDB); 
1 vaga.

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Titulares: Beto Albuquerque (PSB); Francisco 
Tenorio (PMN).

Suplente: 2 vagas.

PV

Titular: Marcelo Ortiz (PV).
Suplente: 1 vaga.

PSOL

Titular: 1 vaga.
Suplente: 1 vaga.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

Vamos descontar 15 minutos. Estamos come-
çando às 14h15min e iremos até as 14h45min ou até 
que fale o último inscrito.

Conforme determina o Regimento Interno, a pri-
meira meia hora será destinada aos pronunciamentos 
dados como lido ou pronunciamentos de 1 minuto.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado  Mauro Be-
nevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados , faleceu, à tarde de ontem, em um 
dos hospitais de Fortaleza, no qual se achava interna-
do há alguns dias, o empresário Roberto Arrais Maia, 
filho do saudoso Clovis Arrais, que durante 4 décadas 
presidiu a Federação do Comércio e os Conselhos 
Regionais do SESC e do SENAC, nos primórdios do 
sindicalismo patronal em nosso Estado.

O extinto pertencia ao Sindicato dos Representan-
tes Comerciais e atuava junto ao SENAC local, gozando 
de simpatia por entre os componentes da instituição, 
mercê de sua afabilidade de trato e da competência 
demonstrada no cumprimento dos encargos que lhe 
eram atribuídos.

Na manhã de hoje, será celebrada missa de cor-
po presente na Funerária Ternura, após o que ocorrerá 

o sepultamento no Cemitério São João Batista, com 
acompanhamento de seus familiares e dos incontáveis 
amigos que possuía, particularmente parentes, bem 
assim colegas de trabalho.

Conheci de perto Roberto Arrais e pude aferir as 
suas excepcionais qualidades, entre as quais avulta-
vam o espírito de solidariedade e o desejo de servir 
aos semelhantes.

Em um dos nossos últimos encontros, em evento 
social, ele relembrava a primeira campanha em que 
estive envolvido, em 1974, como postulante a uma 
cadeira de Senador, numa memorável competição em 
que prevaleceu, acima de tudo, a força indomável da 
vontade popular.

Ao tomar conhecimento de sua morte, transmiti 
ao irmão mais velho, Dr. José Arrais Maia Sobrinho, 
as minhas condolências, pedindo que as transmitisse 
aos demais integrantes do numeroso e prestigiado clã 
e ao quadro de servidores do SENAC e da Federação 
do Comércio.

Ao registrar, desta tribuna, a perda de conterrâ-
neo ilustre, desejo levar a todos os parentes e às en-
tidades a que servia, devotadamente, a manifestação 
de meus sentidos pêsames.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – À 
minha direita, encontra-se o Primeiro Secretário da 
Câmara dos Deputados , nosso amigo e colega Rafael 
Guerra. Tem S.Exa. feito um belíssimo trabalho.

Como participará de uma reunião às 14h30min, 
S.Exa. abdicou de presidir esta sessão. Por ordem 
de precedência, S.Exa. deveria presidir os trabalhos 
neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao segundo inscrito, ilustre Deputado  
Lael Varella.

O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , em Minas Gerais, Estado ordeiro e traba-
lhador, os produtores rurais continuam muito perplexos 
e preocupados com as ameaças que pairam sobre a 
nossa agropecuária. Com efeito, a lista de ameaças 
cresce dia após dia: ameaça do MST, ameaça quilom-
bola, ameaça indígena, ameaça ambientalista, ameaça 
dos índices de produtividade, além da ameaça feita a 
propósito da mentira do trabalho escravo.

No que se refere à questão ambiental, as simples 
portarias vêm modificando a legislação, o que, ipso 
facto, acaba transformando o respeitado produtor ru-
ral em criminoso, além de inviabilizar a sua produção 
caso a atual legislação não for modificada até o dia 11 
de dezembro próximo.
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Já tive oportunidade de lembrar aqui o estudo da 
EMBRAPA que já aponta ter caído na ilegalidade os 
seguintes itens de produção rural, dentre os de maior 
impacto social e econômico no meu Estado: grande 
parte da produção de nosso café; da nossa pecuária 
leiteira; da nossa cana de açúcar; das nossas áreas de 
reflorestamento e da nossa pecuária de corte.

Infelizmente, isso não ocorre apenas em Minas 
Gerais, mas em todo o Brasil. Nesse sentido, recebi 
correspondência do Príncipe Bertrand de Orleans e 
Bragança, Coordenador Nacional de Paz no Campo, 
remetendo a obra Agropecuária – Atividade de alto 
risco, dos jornalistas Nelson Ramos Barretto e Paulo 
Henrique Chaves, livro este que expõe de maneira séria 
a preocupação de largos setores da sociedade brasileira 
diante das ameaças sobre a nossa agropecuária.

Com linguagem clara e sem rodeios, os autores 
denunciam os perigos iminentes que pesam sobre os 
nossos produtores rurais, razão de o livro ter já alcan-
çado grande repercussão e não menor preocupação 
junto à classe rural e aos formadores de opinião. A pri-
meira edição se esgotou em menos de 2 meses.

Dom Bertrand de Orleans e Bragança ressalta 
em sua carta que o agropecuarista brasileiro é um ver-
dadeiro herói, pois que produz: 80% de todo o suco de 
laranja do mundo; 40% de todo o café; 40% do açúcar 
exportado em todo o mundo; e 500 mil barris de etanol 
(equivalente) por dia.

Além disso, fez o Brasil tornar-se criador do maior 
rebanho bovino do mundo; o maior exportador de soja; 
o maior exportador de carne bovina e de frangos; e o 
segundo maior exportador de grãos.

Apesar disso tudo, é o agropecuarista tachado 
de vigarista!

De acordo com o mesmo estudo da EMBRAPA 
já citado, em decorrência de várias portarias e decre-
tos relacionados com as leis que regem a agropecuá-
ria, mais de 70% das terras ficarão engessadas para 
a produção.

Corremos o risco, Sr. Presidente, de passar, num 
futuro próximo, de exportador de alimentos a importa-
dor, exatamente no momento em que o mundo mais 
precisa de nossa produção.

Os produtores rurais brasileiros vivem dias de 
grande apreensão. Diferentemente dos países de eco-
nomia mais desenvolvida, como Estados Unidos, Aus-
trália, Alemanha, França e Inglaterra, em que a ati-
vidade agropecuária é estimulada, no Brasil vêm se 
criando dificuldades que só fazem aumentar a já na-
tural incerteza do negócio rural que depende do clima 
e dos mercados.

Exemplo de tal perseguição são as leis ambientais 
brasileiras que criminalizam o produtor sem nenhuma 
base científica. Na verdade, nossas leis ambientais 
são tão absurdas que não se encontram similares em 
outros países agrícolas.

O Coordenador Nacional de Paz no Campo ad-
verte que embora a obra Agropecuária – Atividade de 
alto risco diga respeito primordialmente aos problemas 
do meio rural, sua leitura interessará com certeza ao 
público urbano. Este sabe muito bem que qualquer 
resultado das atividades do campo, tanto para me-
lhor como para pior, terá reflexo imediato na cidade e, 
sobretudo, na sua mesa. Pelo que se tem observado, 
existe muita desinformação entre os citadinos no to-
cante às questões rurais.

Sr. Presidente, Dom Bertrand de Orleans e Bra-
gança termina mostrando que a Campanha Paz no 
Campo não tem ilusão quanto às ameaças. Hoje, são 
os homens do campo, mas amanhã elas atingirão os 
habitantes da cidade! Afinal, elas decorrem de uma 
filosofia e de uma ideologia socialistas que levarão a 
miséria ao campo e à cidade.

Rezo a Deus para que isso não ocorra – depen-
derá também de nós, Legisladores –, a fim de que o 
Brasil continue sendo o berço digno de nossos filhos 
e netos.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , ontem, na reunião da Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 300, foi aprovado, por unanimidade, 
requerimento de audiência pública a ser realizada no 
Estado do Amapá.

Esclareço que estaremos presentes na ocasião 
para tratar do piso salarial nacional dos policiais milita-
res e bombeiros. A Deputada  Janete Capiberibe, idea-
lizadora dessa proposição, também estará presente.

Convidamos todos os cabos e soldados, sargen-
tos e oficiais e, principalmente, suas famílias a estarem 
nesta audiência pública.

Quero registrar também a presença aqui de fami-
liares de policiais militares e bombeiros de Rondônia. 
Sejam bem-vindos. Boa tarde.

Hoje será apreciada a PEC nº 483. Peço a todos 
os Parlamentares da Câmara dos Deputados  que a 
apoiem.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , também 
quero declarar meu apoio aos Governadores dos Esta-
dos de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Bahia, 
Rio Grande do Sul e Pará, para, juntos, lutarmos, a fim 
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de que o Governo Federal inclua no Orçamento do 
próximo ano as compensações da Lei Kandir.

Nas últimas semanas, nesta Casa, uma das ques-
tões que mais se discutia era a respeito dos direitos 
sobre os royalties do pré-sal, mas agora precisamos 
cobrar com urgência, do Governo Federal, a inclusão 
no Orçamento do ano que vem das prometidas com-
pensações da Lei Kandir.

A Lei Complementar nº 87, que está em vigor há 
13 anos, desde o dia 13 de setembro de 1996, dispõe 
sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal 
nas operações relativas à circulação de mercadorias 
e prestação de serviços, ICMS, isentando a cobran-
ça desse imposto para operações e prestações que 
destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos 
primários e produtos industrializados semielaborados, 
ou serviços destinados à exportação. Popularmente, 
essa proposição levou o nome de Lei Kandir, por ser 
de autoria do Deputado  Antonio Kandir, do PSDB de 
São Paulo.

Depois da vigência da Lei Kandir, houve perdas 
consideráveis na arrecadação de impostos estaduais, 
pelo fato de os Estados serem obrigados a indenizar 
as empresas do ICMS dos produtos cobrados para 
exportações, apesar do Governo Federal ter declara-
do que efetuaria tais compensações. No entanto, as 
regras para essas compensações não ficaram claras 
e hoje existe um grande impasse entre o Governo Fe-
deral e os Estados sobre o assunto.

O que ocorre é que o Governo apenas estabele-
ce valores parciais para compensação e os lança no 
orçamento público da União. Os Estados são obriga-
dos a indenizar as empresas do ICMS cobrado sobre 
insumos usados para as exportações. Parte desses 
recursos é repassada pela União, contudo, o repasse 
às empresas muitas vezes é lento.

Com isso, Estados e Municípios perderam parte 
da arrecadação de seus impostos, sendo os Municí-
pios os mais prejudicados por conta da exoneração do 
ISS – Imposto sobre Serviços e também pela redução 
na partilha de arrecadação de ICMS – Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços.

O Governo Federal, a fim de se eximir da obri-
gação de cumprir com os repasses aos Estados e 
Municípios, usa a desculpa de que a não inclusão 
dos repasses para o Orçamento do ano que vem se 
dá em virtude do enfrentamento da crise econômica 
mundial.

Sabemos que desde o início da crise, o Brasil 
vem adotando medidas contracíclicas de redução das 
taxas de juros e dos impostos, movimentando assim 

a economia interna e, com isso, fazendo com que o 
País não sofresse tanto com os efeitos negativos da 
crise. Portanto, a desculpa da crise econômica não 
“cola” mais.

Na última sexta-feira, 11 de setembro de 2009, 
o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca divulgou avanço de 1,9% do PIB – Produto Interno 
Bruto no segundo trimestre, tirando o País, definitiva-
mente, da recessão.

Com isso, o Governo Federal precisa urgente-
mente incluir em seu Orçamento, já para o ano que 
vem, as compensações financeiras da Lei Kandir pelas 
perdas com a desoneração das exportações.

Só para se ter ideia, o Estado de São Paulo é 
o maior exportador do País e a perda anual chega a 
R$4,3 bilhões.

Sem os repasses pelo Governo Federal, os Es-
tados vão ficar sem condições de repassar essas di-
ferenças aos exportadores.

O Presidente da República precisa cumprir com 
o dever de ofício, consignado na Lei Orçamentária 
Anual, quanto à verba necessária ao cumprimento da 
obrigação legal de transferir recursos aos Estados e 
Municípios. Caso contrário, estará incurso no art. 11, 
inciso II, da Lei nº 8.429, de 1992, cuja pena implica 
perda do cargo e suspensão de direitos políticos de 3 
a 5 anos, além da multa de até 100 vezes o valor de 
sua remuneração. Em se tratando de o investigado ser 
o Presidente da República, a representação deverá ser 
formulada ao Ministério Público Federal, que, se for o 
caso, deverá propor a ação de improbidade administra-
tiva pelo rito ordinário. Em tese, a Advocacia-Geral de 
União também poderá propor essa ação ordinária.

É claro que não queremos e não desejamos 
que o Presidente se preste a responder por processo 
de improbidade administrativa. Justamente por isso, 
conto com o apoio dos nobres pares para, juntos, 
pressionarmos a Comissão de Orçamento a incluir as 
compensações da Lei Kandir de nº 87, de 1996, no 
Orçamento do ano vem.

Não podemos aceitar, simplesmente, o veto do 
Presidente a dispositivos da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias – LDO, para o ano de 2010, que continue 
prejudicando Estados e Municípios, tendo em vista a 
falta dos repasses oriundos da Lei Kandir.

Muito obrigado.
O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , marisqueiras e pescadores, no ano de 1974, 
um cearense, Eremilson, Presidente da Colônia Z-1, 
do Ceará, saiu do Porto do Mucuripe e foi até o Rio de 
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Janeiro, onde, na presença do Presidente Emílio Gar-
rastazu Médici, reivindicou a aposentadoria especial 
para o pescador artesanal, o que perdura até hoje.

Nós aqui na Câmara, neste ano legislativo, alcan-
çamos uma grande vitória com a Lei da Pesca. Mas, 
lamentavelmente, estamos com um problema no Ce-
ará: os pescadores não querem perder o direito de ter 
uma aposentadoria especial nem o direito da Lei da 
Pesca. É o conflito que há na questão dos armadores 
de pesca do Ceará.

Peço que meu discurso seja publicado na íntegra.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , marisquei-
ras e pescadores, quero informar que estive no último 
dia 14 de setembro, juntamente com os armadores de 
pesca de Parajuru e Fortaleza, em audiência com o 
Governador do Ceará, Cid Gomes, e representantes 
do Ministério do Trabalho para tratarmos da anotação 
das carteiras de trabalho dos pescadores das embar-
cações lagosteiras.

Na ocasião, informei ao Governador sobre as 
reclamações que tenho recebido dos armadores de 
pesca do Estado do Ceará de que a Superintendência 
Regional do Trabalho, antiga DRT, aplicava um rigor ex-
cessivo com a exigência de anotação das Carteiras de 
Trabalho (CTPS) dos pescadores embargados envolvi-
dos na pesca da lagosta, sob pena de multa, e de que 
a fiscalização do Ministério do Trabalho se recusava a 
aceitar a Lei da Pesca (Lei nº 11.959, de 29 de junho 
de 2009), que, no seu art. 8º, diz o seguinte:

“Art. 8º Pesca, para os efeitos desta lei, 
classifica-se como: 

I – comercial:
a) artesanal: quando praticada direta-

mente por pescador profissional, de forma 
autônoma ou em regime de economia familiar, 
com meios de produção próprios ou mediante 
contrato de parceria, desembarcado, podendo 
utilizar embarcações de pequeno porte;

b) industrial: quando praticada por pes-
soa física ou jurídica e envolver pescadores 
profissionais, empregados ou em regime de 
parceria por cotas-partes, utilizando embar-
cações de pequeno, médio ou grande porte, 
com finalidade comercial;” 

A alegação do Ministério do Trabalho é de que a 
nova lei não é autoaplicável quando prevê o contrato 
de parceria na pesca artesanal e industrial e, portanto, 
necessita de regulamentação.

No entanto, de acordo com o mencionado artigo, 
o contrato de parceria é previsto para a pesca comer-
cial, seja na pesca artesanal ou na industrial, sendo 
nesta última em parceria por cota-parte.

A Lei da Pesca dá aos armadores a alternativa de 
explorar a atividade não única e exclusivamente fazendo 
uso da mão de obra de pescadores empregados, mas 
também de parceiros, como sempre ocorreu no setor, 
onde os pescadores embarcados têm participação de 
30% sobre a lagosta pescada.

É necessária uma ação rápida do Poder Público 
no sentido de interferir na cadeia produtiva da lagosta 
visando viabilizar o setor, tendo em vista os seguin-
tes fatos:

I – O preço pago hoje pela lagosta produzida 
no Estado do Ceará varia de R$30,00 a R$35,00 o 
quilo, enquanto há 4 anos o preço era de R$100,00 
a R$120,00, e nesse intervalo de tempo o preço dos 
insumos, apetrecho de pesca e óleo diesel subiram 
assustadoramente. Como dado ilustrativo, há 4 anos 
o litro do óleo diesel era em torno de R$0,60 e hoje 
é R$1,60.

II – Há 4 anos o período de defeso da lagosta 
era de 3 meses, hoje é de 6 meses.

III – No período do defeso, há 4 anos as grandes 
empresas exportadoras financiavam a manutenção das 
embarcações paradas nos portos, sendo tal custo pago 
com a produção daquele ano. E hoje não existem no 
Estado do Ceará grandes empresas, tampouco qual-
quer empresário que financie os custos de manutenção 
das embarcações paradas no porto durante o defeso, 
sendo tal ônus arcado pelos armadores.

IV – A produção de lagosta no Estado do Ceará 
é bem inferior ao que se produzia há 4 anos, mesmo 
após todo o ordenamento promovido pelo Governo 
Federal.

A soma desses fatores, aliados à pesca ilegal e 
predatória, ocorrida principalmente durante o período 
de defeso da lagosta, tem levado à inviabilidade pro-
dutiva do setor, pois o lucro geral da safra anual não 
cobre os custos com a produção.

E se não bastassem todos esses fatores negati-
vos, o Ministério do Trabalho, através de seus fiscais, 
vem negando o contrato de parceria previsto na nova 
Lei da Pesca, exigindo, assim, o registro das carteiras 
dos pescadores embarcados.

Ocorre que nem mesmo os pescadores querem 
o registro na carteira de trabalho, pois perderiam a 
condição de pescadores artesanais, ficando fora do 
seguro defeso da lagosta, além de perderem as van-
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tagens asseguradas como Segurado Especial da Pre-
vidência Social.

Tem-se, ainda, que o seguro defeso da lagosta 
é garantido ao pescador todos os anos, por 6 meses. 
Se o pescador tiver sua carteira assinada, em tese, no 
período do defeso esse pescador receberia o seguro 
desemprego, sendo que pelas regras gerais do segu-
ro desemprego o trabalhador só faz jus a tal benefício 
se trabalhar pelo menos durante 6 meses de carteira 
assinada. Porém, atualmente, o armador só coloca no 
mar suas embarcações durante os 4 primeiros me-
ses após o defeso, ou seja, de junho a setembro, e a 
partir de então a baixa produção inviabiliza a pesca 
de lagosta.

Assim sendo, o pescador só terá sua carteira as-
sinada por apenas 4 meses, o que lhe deixa de fora do 
seguro desemprego. E mais: mesmo que o armador, 
arcando com todos os ônus, mantivesse o pescador 
empregado com a carteira assinada por 6 meses, 
este só gozaria do benefício do seguro desemprego 
no primeiro ano, pois, segundo as regras do seguro 
desemprego, tem que ser respeitado um intervalo mí-
nimo de 18 meses para a retirada de novo seguro de-
semprego, fato que levaria o pescador pai de família 
ao desespero.

Em face de tais condições, o pescador embar-
cado não entrega nem quer sua carteira profissional 
assinada, mas a Delegacia do Trabalho no Estado do 
Ceará fecha os olhos para toda essa realidade e quer, 
sob ameaça de pesadas multas, que o armador regis-
tre o pescador embarcado.

Diante de todo o exposto, o Governador Cid Go-
mes mostrou-se sensível ao sofrimento pelo qual pas-
sa o setor produtivo de lagosta e solicitou uma regu-
lamentação do Ministério do Trabalho em relação ao 
registro das carteiras dos pescadores, consciente de 
que o setor carece de solução imediata, sob pena de 
comprometer a produção de lagosta deste e dos pró-
ximos anos. Sugeriu, ainda, que se estudasse a viabi-
lidade de que a exploração da atividade de produção 
fosse feita no sistema de cooperativismo.

Dessa forma, quero agradecer ao Governador 
Cid Gomes a costumeira atenção ao setor pesqueiro 
e dizer que saímos da reunião otimistas, acreditando 
que teremos uma solução efetiva para o setor produ-
tivo de lagosta no Estado do Ceará.

É o que tenho a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à nobre Deputada  Janete Capiberibe.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, registro a realização do II Seminário da Frente Par-
lamentar do Cooperativismo, que trata dos avanços 
e desafios do ramo da saúde, nesta quarta-feira, no 
Auditório Nereu Ramos.

Recebi ontem, em meu gabinete, a delegação da 
UNIODONTO, do Estado do Amapá, com a participação 
da Dra. Conceição, da Dra. Janete e do advogado Ro-
gério, militantes do cooperativismo no meu Estado.

O cooperativismo é uma ferramenta eficaz para 
o desenvolvimento da economia e para a valorização 
do homem.

É preciso, inclusive no ramo da saúde, resgatar 
seus princípios para o desenvolvimento social, o tra-
balho e a vida humana, e difundi-los com vigor para 
os demais setores da sociedade como forma de re-
solver os problemas socioeconômicos, cada vez mais 
agravados a despeito da evolução tecnológica e da 
experiência da civilização humana.

As cooperativas do ramo da saúde têm meu apoio 
para o ato cooperativo.

Por isso, parabenizo a iniciativa da Frente Parla-
mentar do Cooperativismo.

Peço, Sr. Presidente, a divulgação deste pronun-
ciamento nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado  Mo-
reira Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Dr. Marco 
Túlio Costa Teodoro, do Município de Vilhena, Rondô-
nia, solicitou à administração regional da FUNAI, por 
requerimento datado de 26 de agosto de 2008, que 
fosse determinada a expedição de informação referente 
à incidência de imóvel de sua propriedade em terras 
indígenas, para que desse continuidade a um projeto 
de manejo nesse imóvel.

Vou repetir: 26 de agosto de 2008. Até hoje, esse 
requerimento não foi respondido. Dorme na mesa de 
uma funcionária da FUNAI em Brasília chamada Dra. 
Leila, que nem sequer atende ao telefone. Ou está no 
médico ou está de licença ou está ocupada ou está 
no banheiro. Nunca pode atender. E o resultado: não 
cumpre com sua obrigação.

Vou apresentar à Mesa requerimento de infor-
mações dirigido ao Ministro responsável, lembrando 
que ela comete crime de responsabilidade. E vai ser 
punida se não cumprir com sua obrigação.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada  Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , embora o Estado da Bahia tenha o mais 
antigo curso de Medicina do Brasil – ele completou 201 
anos em 18 de fevereiro de 2009 –, até recentemente 
sediava uma única universidade federal: a Universida-
de Federal da Bahia.

No Governo do Presidente Lula, foram criadas a 
Universidade Federal do Vale do São Francisco, com 
um campus em Petrolina (PE) e outro em Juazeiro 
(BA), e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 
com seus campi ainda em instalação nas cidades do 
Recôncavo baiano.

Essas 2 universidades federais significaram impor-
tante avanço da educação pública superior na Bahia. 
Quando estiverem completadas as instalações das 2 
instituições, milhares de estudantes terão acesso a 
uma educação superior pública, gratuita, democrática 
e de qualidade.

Contudo, embora a Universidade Federal do Vale 
do São Francisco e a Universidade Federal do Recôn-
cavo da Bahia tenham ampliado a oferta de vagas no 
ensino público superior, a distribuição geográfica de 
seus campi e os cursos oferecidos no interior e na 
Capital pela Universidade Federal da Bahia ainda não 
contemplam a grande demanda existente em um Estado 
do tamanho da França, com distâncias enormes entre 
suas cidades-polos, transporte deficiente e milhões de 
jovens de famílias de baixa renda desejosos de uma 
oportunidade para cursar a universidade.

A região sul da Bahia, que abriga cidades popu-
losas como Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Eunápolis, 
entre outras, que possui uma economia baseada no 
turismo, na cultura do cacau, na pecuária e, mais re-
centemente, na produção de equipamentos da tecno-
logia da informação, necessita de uma universidade 
federal que ofereça aos seus jovens formação superior 
de qualidade, pública e gratuita, com cursos voltados 
para sua realidade política e econômica.

Ciente dessa necessidade, apresentei à Câmara 
dos Deputados  a Indicação nº 3.821, de 2009, suge-
rindo ao Exmo. Sr. Presidente da República Luiz Inácio 
Lula da Silva a criação da Universidade Federal do Sul 
da Bahia, com campi instalados nas cidades de Ilhéus, 
Itabuna, Porto Seguro e Eunápolis.

O instrumento da indicação foi utilizado pela 
impossibilidade legal de um Deputado  ou Senador 
poder apresentar proposição legislativa criando uma 

universidade federal, prerrogativa exclusiva do Poder 
Executivo.

Porém, devido à importância econômica e política 
da região sul da Bahia, ao seu enorme contingente de 
jovens carentes de oportunidades para cursar o ensino 
superior e à demanda de profissionais especializados 
na região e em todo o País e em função do compro-
misso de Lula de ampliar cada vez mais o número de 
universidades federais e institutos de educação cien-
tífica e tecnológica, acredito que tanto o Presidente 
da República, quanto o Ministro da Educação levarão 
em consideração minha indicação e se disporão a 
estudar a viabilidade da implantação da universidade 
sugerida.

Embora a Bahia seja o mais importante, populo-
so e desenvolvido Estado do Nordeste, convive com 
desigualdades que precisam da intervenção do Poder 
Público para que sejam superadas. A criação da Uni-
versidade Federal do Sul da Bahia é uma iniciativa que 
se reveste da maior importância para toda uma região 
que já sobreviveu refém dos barões do cacau e que 
hoje constrói seu progresso lastreada no turismo, na 
diversificação de sua agricultura e na construção de 
alternativas econômicas que gerem emprego e renda 
para sua população.

Apelo, pois, ao Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva para que envie ao Congresso Nacional projeto 
propondo a implantação da Universidade Federal do 
Sul da Bahia e faça justiça a um Estado que, a des-
peito de sua importância, durante décadas conviveu 
com apenas uma universidade federal.

Sr. Presidente, essa é a vontade da população 
da região sul da Bahia – temos aqui nosso querido 
Deputado  Geraldo Simões, líder na região.

Na semana passada, suprapartidariamente, a 
bancada da Bahia reuniu-se com o Ministro da Edu-
cação. Reitero o pedido que fiz à época, exatamente 
para a criação da Universidade Federal do Extremo Sul 
da Bahia. Ela abrangerá uma região que já sustentou 
nosso Estado e que hoje tem um vazio educacional 
em relação a instituições federais.

Essa é uma vontade suprapartidária, uma vonta-
de da Bahia. A juventude do sul do Estado clama pela 
ocupação de espaços por uma instituição federal de 
ensino superior.

Sr. Presidente, peço à Mesa a ampla divulgação, 
nos órgãos de comunicação da Casa, no programa 
A Voz do Brasil, do nosso pedido suprapartidário de 
criação da Universidade Federal do Extremo Sul da 
Bahia.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado  Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados , somos todos sabedores de 
que aqui representamos sobretudo os Municípios de 
nossos Estados – e a base da pirâmide administrati-
va é o Município, o local em que os problemas devem 
ser enfrentados.

Por isso, nosso esforço em carrear recursos e 
serviços para os Governos Estaduais e Prefeituras 
fazerem frente às demandas por saúde, habitação, in-
fraestrutura e outros itens que interferem diretamente 
no cotidiano dos cidadãos.

Nesse sentido, quero me congratular com o Go-
vernador André Puccinelli, a quem acompanhei ontem 
na entrega de leitos de unidades de tratamento inten-
sivo – UTIs neonatal no Hospital da Mulher e UTIs 
normais no Hospital da Vida, ambos na minha querida 
Dourados. Cito Dourados por deferência, uma vez que 
a presença firme do Governo Estadual para melhorar o 
atendimento à saúde está se dando em todos os Mu-
nicípios do Estado, fato atestado pelos números.

Apenas em Dourados o incremento foi de 70% 
no número de unidades de tratamento intensivo. Antes 
do aporte de 22 novas unidades de recebimento de 
pacientes que necessitam de tratamento intensivo, a 
cidade contava com apenas 39 leitos desse tipo, para 
atender mais de 30 municípios.

Vale ressaltar que esses equipamentos podem 
significar a vida ou a morte para os que precisam de 
atendimento de urgência, de cuidados especiais, e 
que antes tinham de ser transferidos para a Capital 
do Estado.

No caso do Hospital da Vida, trata-se da porta de 
entrada para pacientes em risco de morte. A unidade 
hospitalar ganhou 6 leitos de UTI, o que permitirá, além 
do atendimento de estabilização que já era oferecido 
antes da chegada dos novos leitos, tratamento inten-
sivo completo, tanto adulto, como pediátrico. Lá são 
atendidas em média 5 mil pessoas no Pronto Socorro, 
400 nas internações e 250 nas cirurgias, em especia-
lidades como Neurologia, Ortopedia e Cirurgia Geral. 
São números que, por si só, refletem a importância do 
hospital para a saúde pública local e da região.

Como nem tudo são flores, junto-me ao Governa-
dor para protestar contra o fato de vários leitos de UTI 
disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado 
para o Hospital Universitário da cidade permanecerem 
encaixotados, à espera de decisões administrativas 
por parte da direção daquela unidade hospitalar. Não 

posso crer que tenha sido para esse fim que envidei 
esforços e trabalhei duro, em meu mandato anterior, 
viabilizando os recursos que possibilitaram a sua edi-
ficação física.

Efetivamente, Dourados precisa que esse hospital 
seja referência para toda a região. Infelizmente, porém, 
passados tantos anos, nem metade do que poderia ser 
oferecido à população está em funcionamento.

Espero que a burocracia não continue, indefini-
damente, sendo usada para escamotear a inação e 
que as UTIs sejam efetivamente colocadas a serviço 
da população.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado  Geraldo Simões.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tramita na 
Casa o Projeto de Lei nº 5.665, de 2009, em regime 
de urgência constitucional, do qual tenho a hora de 
ser Relator na Comissão da Agricultura, que cria o 
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária – 
PRONATER.

Com o Governo Lula, a agricultura familiar as-
sume tantas responsabilidades, é responsável pela 
produção de mais de 60% dos alimentos e conta com 
o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar, o Programa 
de Agroindústria e o Programa de Biodiesel.

O Presidente considera importante ter uma po-
lítica para esse setor. S.Exa. encontrou a assistência 
técnica e a extensão rural completamente destruídas. 
Para que os senhores tenham uma ideia, o investimen-
to nessa área saiu de 40 milhões para 500 milhões. 
Agora, quer transformar isso numa política de Estado 
de apoio à agricultura familiar e melhorar a produção 
de alimentos.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, destaco a importância estraté-
gica da Assistência Técnica e Extensão Rural para a 
agricultura familiar.

A Assistência Técnica e Extensão Rural, conheci-
da pela sigla ATER, é um serviço gratuito, direcionado 
aos agricultores familiares, de educação não formal, 
de caráter continuado, que promove processos de 
gestão, produção, beneficiamento e comercialização 
das atividades e serviços agropecuários. Como existe 
agricultura familiar em todas as regiões brasileiras, é 
um serviço de profunda capilaridade, representando a 
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mão do Estado por todo o País, até mesmo nos mais 
distantes rincões.

Infelizmente, desde a extinção da Embrater – 
Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 
Rural, na década de 1990, o Sistema Brasileiro de As-
sistência Técnica e Extensão Rural sofreu continuadas 
crises de instabilidade e foi totalmente desmantelado, 
chegando ao início dos anos 2000 praticamente de-
teriorado em termos de recursos físicos, humanos e 
financeiros. No entanto, nos últimos anos, a partir da 
eleição do Presidente Lula, o serviço de Assistência 
Técnica e Extensão Rural brasileira vive novo momento 
em sua história, marcado pelo processo de recupera-
ção, ampliação e fortalecimento. Além disso, está sendo 
redesenhado a partir de um novo paradigma, ou seja, 
a partir de princípios da agricultura de base ecológica, 
com o enfoque preferencial para o desenvolvimento de 
sistemas de produção sustentáveis, utilizando metodo-
logia participativa e com enfoque multidisciplinar.

A agricultura familiar é responsável por pelo me-
nos 60% dos alimentos que chegam à mesa das famí-
lias brasileiras. Em função da magnitude da importância 
do setor familiar, o Governo Lula tem como prioridade 
seu fortalecimento. Oferece, portanto, inúmeros Progra-
mas e ações de apoio, como por exemplo: o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; o 
Programa de Aquisição de Alimentos; o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar; o Programa de Agroin-
dústria e o Programa de Biodiesel.

No entanto, para que estes programas sejam 
implantados com êxito é necessário desenvolver um 
processo de capacitação profissional e apoio à pro-
dução. Isso só será alcançado com a consolidação de 
uma política para o setor. Com o objetivo de instituir a 
Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – 
PNATER, o Governo Federal apresentou o Projeto de 
Lei nº 5.665, de 2009, no dia 3 de setembro, propondo 
a criação do Programa Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária – PRONATER.

Esse projeto pretende estabelecer as diretrizes 
gerais e desburocratizar as atividades de Assistência 
Técnica e Extensão Rural, possibilitando que ela che-
gue aos setores que mais necessitam, aumentando a 
produtividade e eficiência.

Como membro da Comissão de Agricultura, fui 
designado Relator do Projeto de Lei e nos próximos 
dias, após ouvir os representantes dos diversos seto-
res interessados, apresentarei meu relatório, buscando 
incorporar sugestões que aperfeiçoem o Projeto.

Sr. Presidente, quero reafirmar que a política de 
Assistência Técnica e Extensão Rural, na forma em que 
está sendo desenhada pelo Governo Lula e em função 
da sua capilaridade e de sua natureza, deve ser tratada 
como prioridade estratégica no processo de desenvol-
vimento econômico e social brasileiro. É ela que tem 
a capacidade real de garantir o melhor emprego do 
crédito, a otimização da produção agrícola, a garantia 
de renda para agricultores familiares, a viabilização 
de programas como o do biodiesel e da alimentação 
escolar, a segurança alimentar da população brasileira 
e a conservação dos recursos naturais.

Parabenizo nosso Governo por manter a priori-
dade na atenção à agricultura familiar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, à ilustre Deputada  Vanes-
sa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de fazer um pronunciamento acerca 
da resposta que recebemos do Ministério de Minas e 
Energias a requerimento que fazia questionamentos 
sobre a implantação de usinas geradoras de energia 
elétrica movidas a gás natural.

Para nossa alegria, Sr. Presidente, o Ministro Ed-
son Lobão nos informa que, de acordo com o crono-
grama, 4 Municípios terão suas usinas termelétricas a 
gás natural funcionando a partir de dezembro de 2009: 
Anamã, Anori, Codajás e Capiranga.

Em Iranduba e Manacapuru, as usinas funciona-
rão a partir do início de 2010.

Essa notícia é importante, Sr. Presidente, porque 
é a utilização do gás do Amazonas para a geração de 
energia, uma vitória de todo o povo amazonense.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado  Ju-
lião Amin.

O SR. JULIÃO AMIN (PDT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , gostaria de me congratular, como membro 
da Frente Parlamentar da Pesca e Aquicultura, com os 
companheiros pescadores do Município de Turilândia 
e com a ala liderada por Pedrinho Corrêa, que vai dis-
putar as eleições da colônia de pescadores, o controle 
do sindicato da categoria.

É um companheiro que tem um trabalho dedi-
cado à pesca e realmente tem um programa para os 
pescadores do Município de Turilândia. Estamos dan-
do apoio a ele e a todos aqueles que militam nesse 
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segmento de trabalhadores rurais, aos pescadores 
daquela região.

São trabalhadores sofridos que precisam de apoio 
na Câmara dos Deputados . Estamos comprometidos 
com a luta desses companheiros dirigidos pelo com-
panheiro Pedrinho Corrêa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado  Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , 
no dia de hoje, a Confederação Nacional dos Traba-
lhadores em Educação (CNTE) realiza manifestação 
em frente ao Supremo Tribunal Federal, reivindicando 
a imediata e integral aplicação da Lei nº 11.738, de 16 
de julho de 2008, que estipula o piso salarial nacional 
para o Magistério e também a obrigatoriedade de um 
terço das horas para o trabalho de preparação peda-
gógica e de planejamento.

A lei, que já foi aprovada há mais de 1 ano, até 
agora não entrou efetivamente em vigor. Governadores 
de 5 Estados entraram com a Ação Direta de Incons-
titucionalidade nº 4.167 no Supremo Tribunal Federal, 
procurando suspender a lei, demonstrando claramente 
que não existe, de fato, qualquer compromisso com a 
educação pública e de qualidade.

No momento, todos os indicadores e avaliações, 
externas e internas, demonstram claramente uma pro-
funda crise na qualidade de nossa educação. Um dos 
aspectos fundamentais para superarmos essa situa-
ção é a verdadeira valorização dos profissionais, es-
truturando suas carreiras, adequando suas jornadas e 
melhorando suas condições de trabalho. Essa medida 
exige uma ampliação consistente dos recursos para a 
educação pública.

A Lei nº 11.738/08 não responde de forma sa-
tisfatória a essas necessidades. Por isso, quando de 
sua tramitação nesta Casa, apresentamos emenda 
substitutiva ao projeto original, propondo o pagamento 
de um piso salarial correspondente ao valor do salário 
mínimo do DIEESE por 20 horas-aula semanais.

No entanto, mesmo com as limitações do proje-
to aprovado, tivemos alguns avanços, como a criação 
de referências e a garantia de que um terço do tempo 
de trabalho do professor seja reservado para o traba-
lho fora de sala de aula. Mas mesmo esses poucos 
avanços sofrem resistência por parte daqueles que 
não respeitam os direitos fundamentais da população 
e que só simulam preocupações com a educação du-
rante as campanhas eleitorais.

A implantação dessa lei implica a contratação 
de mais professores e, portanto, a necessidade de 
ampliação dos gastos com a educação, o que é ina-

ceitável para os neoliberais de plantão, que precisam 
utilizar os recursos para o pagamento de juros e amor-
tizações da dívida pública, transferindo o dinheiro pú-
blico para o bolso dos banqueiros, em detrimento das 
áreas sociais.

No início deste ano o Supremo Tribunal Federal 
suspendeu parcialmente a aplicação da lei, permitin-
do que, enquanto a ação não for julgada, os Governos 
não cumpram o artigo que determina o tempo mínimo 
de trabalho pedagógico e de planejamento. Além dis-
so, interpretou que o cálculo do piso deveria ser feito 
com base nos vencimentos, incluindo gratificações, 
e não no salário inicial, o que trás enormes prejuízos 
para os docentes. Tal medida vai na contramão daquilo 
que debatemos neste plenário e que se materializou 
na aprovação da lei.

Com a manifestação de hoje, as entidades re-
presentativas do Magistério esperam garantir que fi-
nalmente a Lei do Piso do Magistério seja aplicada e 
possa trazer algum avanço na melhoria da qualidade 
da educação nacional.

Quero me solidarizar com a luta dos professores 
e das entidades, reafirmando a urgência da aplicação 
do Piso Nacional do Magistério e da garantia de um 
terço da jornada para o trabalho pedagógico.

Sr. Presidente, defendo o Piso Nacional do Ma-
gistério aprovado nesta Casa, que inclusive é baixo – 
950 reais. Apresentamos um substitutivo na Comissão 
de Educação com o piso do DIEESE.

Vários Governadores entraram com ação direta 
de inconstitucionalidade para barrar a implementação 
desse piso, alegando não terem condições de viabilizar 
a hora/atividade. O Supremo Tribunal Federal acatou 
a ação em primeira instância. Agora fazem uma mobi-
lização em frente ao Supremo. Educadores de todos 
os Estados pressionam pela derrubada dessa posição, 
para que se restabeleça imediatamente o piso salarial, 
que já é baixo.

Esta Casa não teve coragem de derrubar os vetos 
ao Plano Nacional de Educação. Ou seja, a educação 
não tem sido prioridade na Câmara dos Deputados .

Muito obrigado.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , constantemente o Brasil é cobrado pelos 
demais países sobre a conservação das florestas e 
matas. Por mais que seja relevante tal preocupação 
– e de fato o é –, não podemos permitir que sejamos 
repreendidos pelas nações que degradaram suas 
reservas ambientais e agora se acham no direito de 
cercear nosso desenvolvimento.

A grande maioria dos brasileiros está consciente 
da importância das matas, mas precisamos nos posi-
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cionar firmemente nas negociações para conseguirmos 
recursos e até mesmo vantagens para mantermos os 
bens naturais conservados.

Como disse Rubens Ometto, Presidente da Co-
san, maior processadora de cana-de-açúcar do mun-
do, em matéria publicada ontem pelo jornal Folha de 
S.Paulo, “não é justo ser o pulmão do mundo sem 
receber nada” por isso.

Precisamos discutir, definir nossa posição e pla-
nejar nossas estratégias de imediato, porque em de-
zembro será realizada a Convenção do Clima das Na-
ções Unidas em Copenhague, na Dinamarca, e será o 
momento para dialogar com as demais nações.

Sabemos que os Estados Unidos e a Europa 
frequentemente criam regras para dificultar a entrada 
de produtos brasileiros nos seus países, entre eles o 
etanol. Alegam que alguns de nossos artigos causam 
danos ao meio ambiente.

Se não podemos produzir para não degradar, 
que então tenhamos rendimentos para conservar. Terra 
para plantio não nos falta. Não é necessário devastar. 
Não vamos deixar, agora, que os brasileiros paguem 
sozinhos toda a conta dos problemas ambientais do 
mundo.

Obrigado.
O SR. JACKSON BARRETO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado  Jackson Barreto.
O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB-SE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. Deputadas , Srs. Deputados , hoje, com muito 
orgulho, fujo um pouco de minha agenda de discutir 
grandes problemas do nosso Estado e do nosso País 
para fazer o registro da criatividade, da capacidade e 
da competência dos artistas de Sergipe.

Refiro-me à banda Calcinha Preta, que este mês 
viajará para os Estados Unidos e o Canadá representan-
do a música brasileira. Para nós, sergipanos, o menor 
Estado da Federação, é um orgulho muito grande ver 
esse grupo artístico, com sua capacidade, mostrar ao 
Brasil um pouco da competência do povo sergipano.

Portanto, registro, com muito orgulho, o grande 
sucesso que tem feito essa banda, que tem sido em-
baixadora do meu Estado e mostrado a competência de 
novos artistas. Ela tem aparecido em todos os grandes 
programas de televisão do Estado. Sem dúvida alguma, 
é importante também se falar de lazer.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado  Sebastião Bala 
Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas , Srs. Deputados , volto ao assunto emen-
das de bancada.

O discurso do Governo é de que não vai liberar 
as emendas de bancadas. Esse foi o discurso do ano 
passado, esse é o discurso deste ano. Mas, na práti-
ca, é diferente.

Tenho em mão relatório da Consultoria de Or-
çamento que mostra que vários Estados tiveram suas 
emendas de bancada atendidas.

Os Estados Amapá, Acre, Alagoas, Ceará, Pa-
raíba, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina e Sergi-
pe ainda não tiveram nenhuma emenda de bancada 
atendida, mas os demais sim.

Estou apresentando 2 requerimentos de infor-
mação, um ao Ministro José Múcio Monteiro, outro 
ao Ministro Paulo Bernardo, para que esclareçam os 
critérios utilizados e se há ações do PAC nesses em-
penhos. De repente podem ser emendas referentes a 
ações do PAC, com obras continuadas. Mas é preciso 
que o Governo corrija essa distorção e equilibre o Or-
çamento, distribuindo-o para todos os Estados.

Se atenderá o Estado A, B ou C...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado  Narcio Rodrigues, 
que foi 1º Vice-Presidente desta Casa, onde realizou 
um belíssimo trabalho, destacando-se na Mesa Dire-
tora na Sessão Legislativa passada.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB-MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, muito 
obrigado pelas palavras generosas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , esperava 
poder falar aqui, exaltando, a anunciada expansão do 
Instituto Inhotim, em Minas Gerais. Este centro de arte 
contemporânea localizado na Grande Belo Horizonte, 
mais especificamente no Município de Brumadinho, 
vai inaugurar, nos próximos dias, 6 novos pavilhões, 
ampliando a oferta de atrações para o público que o 
visita e consolidando ainda mais a vocação de ser o 
maior museu a céu aberto do mundo.

Deveria estar falando, ainda, que esse centro 
também deve inaugurar nos próximos dias as insta-
lações do seu Centro de Educação Burle Marx, com 
auditório e espaço para a capacitação e o treinamento 
de crianças, jovens e técnicos.

Todo esse processo em andamento em Minas 
Gerais vem despertando a atenção do mundo. Pode-se 
dizer que o Inhotim – como ficou conhecido o museu 
ou o centro – é mais conhecido e reverenciado pela 
Europa e pelos Estados Unidos do que pelo próprio 
Brasil. Embora registre picos de visitas que chegam a 
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3 mil pessoas por dia, atraindo gente de toda idade, 
de toda classe social, de toda cor e de todo credo re-
ligioso, o Inhotim ainda não foi absorvido pelos Gover-
nos Federal e do Estado como uma mil iniciativa que 
projeta o Brasil na questão da arte contemporânea e 
também na questão de meio ambiente.

Os governos têm dado um relativo apoio, mas 
muito aquém do que a iniciativa, que foi privada, me-
receria de fato.

O que o empresário Bernardo Paz construiu, com 
recursos próprios, e converteu em patrimônio público 
– transformando o Inhotim em uma OSCIP e conver-
tendo todos os seus investimentos em propriedade do 
povo – é tão inédito que as pessoas que conhecem 
a história ou que visitam de perto essa magnífica ex-
periência cultural não conseguem entender por que o 
Governo ajuda tão pouco um projeto que faz bem a 
tantos (para não dizer a todos) brasileiros.

A mídia internacional já se curvou ao Inhotim. To-
dos os grandes jornais e revistas da Europa, dos Esta-
dos Unidos e do Brasil dedicam páginas e páginas ao 
empreendimento, que conciliou harmonicamente arte 
e meio ambiente e criou um espaço lúdico, capaz de 
atrair e seduzir crianças, jovens, adultos e velhos. Não 
há quem, vendo o lnhotim, não se sinta de alguma for-
ma tocado pela mágica da sua beleza e pela atmosfera 
de sua integração física.

Coube ao jornal O Estado de S. Paulo surpreen-
der todos esta semana com uma matéria que diminui 
o Inhotim, questiona sua existência e sua importância, 
despreza a iniciativa de Bernardo Paz e condena as 
ações de governo feitas para amparar o seu funciona-
mento. O jornalista Jotabê Medeiros, enviado especial 
a Brumadinho, fez uma incursão pela cidade e conse-
guiu produzir uma reportagem em que constata que 
o Inhotim virou “o Museu que engoliu a cidade” – no 
caso, Brumadinho. E definiu como “delírio de um mul-
timilionário” a implantação do centro.

O Brasil seria outro se os empresários do setor 
de mineração – como é o caso de Bernardo Paz – ti-
vessem delírios iguais ao Inhotim. A revista ISTOÉ 
chegou a dizer que Bernardo Paz é um visionário e 
um Dom Quixote, mas que o Brasil seria bem melhor 
se tivesse outros “Bernardos” atuando com a mesma 
determinação e principalmente com o amor que tem 
às artes e ao Brasil.

O delírio de que trata o jornalista – certamente 
ainda incrédulo com o que viu em Minas Gerais – é 
que conferiu a lnhotim o status de principal centro de 
arte contemporânea do mundo, título que o Brasil deve 
ter orgulho de ostentar.

O jornalista reconhece que falar mal do Inhotim 
em Brumadinho não é um bom negócio. Eu diria que 

é uma grande provocação, para não dizer uma insana 
injustiça. lnhotim deu “sentido a Brumadinho”, ofereceu 
empregos e oportunidades à cidade e transformou-a em 
referência para todo o planeta na questão cultural.

Falo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, como Deputado  Federal mais votado de Brumadi-
nho, que acompanha, passo a passo, as transformações 
proporcionadas para a população daquele município 
com a implantação do Inhotim na Grande BH.

Da minha parte, entendo que os investimentos 
de governo são tímidos, embora sinalizem o reconhe-
cimento ao esforço de Bernardo Paz. O Governo bra-
sileiro, de um modo geral, deveria ter a obrigação de 
sustentar todo o parque do Inhotim, que vem sendo 
oferecido para uso da população, em visitações que 
causam perplexidade, comoção e aplausos de todas 
as partes.

A reportagem condena o fato de o Governo do 
Estado estar construindo uma ponte e asfaltando o 
acesso ao Inhotim. Para o centro, não faz diferença 
que a estrada que chegue a ele seja por terra ou por 
asfalto, mas para os visitantes, que são a cada dia um 
contigente maior, a infraestrutura é fundamental. Serve 
ao povo que o visita a obra que está sendo feita. Só 
não vê quem não quer.

Ainda faltam muitas outras obras complementares 
que o Estado brasileiro tem que fazer para amparar 
iniciativas que colocam o País em um outro patamar. 
Minas dá mais um exemplo de ousadia com Inhotim, 
mesmo que alguns não queiram ver isso ou prefiram 
apenas contestar o que está sendo feito. A história 
mostrará.

Não há quem, dentro do juízo perfeito, consiga 
olhar lnhotim sem ver nele uma contribuição para me-
lhorar o mundo e a humanidade.

Estava demorando. Era preciso que aparecesse 
alguém para tentar tirar o mérito, desmerecer, diminuir, 
questionar... Esse debate, ao certo, ampliará o interesse 
sobre o que realmente é o Instituto Inhotim.

Da minha parte, tenho a visão clara de que é um 
marco da história da arte no Brasil e um motivo de or-
gulho de todos os mineiros, para não dizer que deve 
ser motivo de orgulho para todos os brasileiros.

Quem não conhece, procure fazê-lo. Tenho certe-
za de que, ao passar pela cidade de Brumadinho e ao 
contemplar o espetáculo proporcionado pelo Inhotim, 
se sentirá melhor com o mundo.

Inhotim é a prova de que o mundo ainda pode 
ser melhor para todos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado  Albano Franco.

O SR. ALBANO FRANCO (PSDB-SE. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
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e Srs. Deputados , não é de hoje a minha preocupação 
com a situação dos defensores públicos no Brasil.

A Constituição brasileira de 1988 criou a Defen-
soria Pública e estabeleceu que ela seria a garantia de 
que centenas de direitos teriam vida e seriam assegu-
rados na Justiça. A realidade, no entanto, é bem dife-
rente. Os advogados que exercem essa nobre missão 
em muitas unidades da nossa Federação não podem 
cumprir a contento suas nobres funções por carências 
estruturais e falta de remuneração satisfatória, tendo 
em vista as necessidades dos cidadãos, que são jus-
tamente os mais pobres e carentes.

Quando governei o meu Estado de Sergipe, fiz 
o que pude para prestigiar esses profissionais, dan-
do-lhes as condições que o Executivo Estadual podia 
dar naquela época. Prestigiei essa classe, dei-lhe au-
tonomia administrativa e status para o exercício do 
seu mister.

Agora, vejo que a luta dos defensores públicos 
continua e me solidarizo com ela. Sinto que o PLC nº 
137, de 2009, abre possibilidade de uma organização 
mais eficiente da Defensoria Pública e, acima de tudo, 
possibilita aos mais carentes a proteção jurídica nos 
possíveis litígios que vierem a enfrentar.

Tudo isso vai melhorar, por certo, a atuação dos 
defensores públicos brasileiros, mas não podemos dei-
xar de lado o aspecto remuneratório que se evidenciará 
quando a justa isonomia com os integrantes do Minis-
tério Público se concretizar, pois não se concebe que 
aqueles que defendem o Estado e a sociedade recebam 
vencimentos superiores aos daqueles que defendem o 
cidadão pobre, quando este, sem condições financei-
ras, bate às portas da Justiça do nosso País.

Concordo com a afirmação do Dr. Martiniano 
Cândido de Siqueira, de que “o lixeiro, o pedreiro, o 
professor, o operário, o desempregado, o intelectual 
pobre (...), o pequeno agricultor etc., esses grandes 
criadores de riquezas, necessitam de uma estrutura no 
mínimo tão forte quanto as outras que se lhes opõem, 
para que possam se defender e conquistar seus legí-
timos direitos”.

Minha solidariedade aos defensores públicos 
sergipanos e brasileiros. Minha homenagem a esses 
profissionais idealistas e merecedores de respeito.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado  Marcelo Teixeira, e 
em seguida ao Deputado  Manato.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei rápido. 
Quero apenas fazer uma manifestação.

Na última semana, a Comissão de Turismo e 
Desporto reuniu-se na cidade de Natal. Foi uma be-

líssima reunião, secundada pelo Ministro do Esporte e 
por integrantes do Ministério do Turismo e da CBF, em 
que se debateu a questão da Copa do Mundo. Natal 
será uma das sedes. A reunião contou com a presença 
maciça da bancada do Rio Grande do Norte.

Mas, Sr. Presidente, uma coisa preocupa-nos: 
o início das obras, que precisa ocorrer até fevereiro 
de 2010.

Graças a Deus, o Governo começa a sinalizar, 
com o BNDES, o BNB, enfim, os órgãos públicos, a 
entrada de dinheiro público para dar suporte a essas 
obras de infraestrutura, que serão por certo necessá-
rias, fundamentais para o incremento e o desenvol-
vimento do País, uma vez que sem a destinação de 
dinheiro público com certeza tudo ficará muito difícil. 
Apenas 3 estádios do Brasil são particulares.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado  Manato.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, neste exato momento, 
estão sendo instaladas as Comissões que vão discutir 
o pré-sal.

Primeiro, o pré-sal existe por causa de Deus e, 
segundo, por causa do Estado do Espírito Santo, que 
já produz 20 mil barris de petróleo por dia no pré-sal, 
a 72 quilômetros da costa. É o Estado que tem a ex-
ploração mais perto da costa, e lá está sendo feita a 
experiência.

Apresentei uma emenda para que a PETRO-SAL 
seja instalada no Espírito Santo, para que possa gerar 
emprego e renda e compensar o que o Estado está 
fazendo para o nosso País.

Apresentei também, com o Paulinho, uma emen-
da para que, em vez de haver a CSS, se destine 3% 
do valor do Fundo Social aos aposentados.

O SR. DR. TALMIR – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado  Dr. Talmir.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, estou muito preo-
cupado com as entidades filantrópicas e beneficentes 
do País. É dramático o que está ocorrendo, com mui-
tas entidades fechando as portas. São entidades que 
atendem nas áreas de saúde, educação e assistência 
social. Vemos muitas santas casas inadimplentes, e 
elas devem atender com, no mínimo, 60% de gratui-
dade para o usuário.

O que dizer de entidades que têm que atender 
na assistência social até 100%? Elas estão fechando 
as portas.

É inadmissível que um país tão rico como o nos-
so, entre os 10 mais ricos do mundo, não priorize as 
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entidades sociais, não as “pilantrópicas”, mas sim as 
filantrópicas, que atendem muito bem à demanda re-
primida não atendida pelo Poder Público.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado  Sérgio Barradas Car-
neiro.

O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-BA. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados , em que pesem todas as notícias de 
violência que acometem não apenas o meu Estado da 
Bahia, mas todo o Brasil, na qualidade de Deputado  
Federal pelo PT da Bahia quero destacar o esforço 
que o Governador Jaques Wagner tem feito nos dois 
anos e meio à frente do Governo Estadual para me-
lhorar as condições de segurança, diminuir os índices 
de violência e combater a criminalidade.

Diversos programas têm sido implementados, 
entre eles o Projeto Ronda nos Bairros, de patrulha-
mento em regime de 24 horas, com resultados efeti-
vos e registro de diminuição no número de roubos e 
homicídios.

O combate ao crime também ganhou força com 
reformas e construção de novas unidades policiais, 
melhoria nas condições de infraestrutura e moderni-
zação de equipamentos, aumento do efetivo e inves-
timentos em qualificação dos policiais nos Municípios 
baianos. Somente no ano passado, mais de 8 mil po-
liciais militares e 1.350 civis participaram de cursos 
de capacitação.

Outra iniciativa foi a criação de uma moderna 
estrutura tecnológica unificando os bancos de dados 
e informações das Polícias Civil e Militar, chamado de 
Sistema de Informação e Gestão Integrada (SIGIP). 
Outro aspecto importante a ser considerado em rela-
ção à área de segurança diz respeito ao PRONASCI, 
programa do Governo Federal que já liberou, para a 
Bahia, cerca de 83 milhões de reais, dos quais mais 
de 50 milhões já estão sendo aplicados no fortaleci-
mento e na capacitação das Polícias Civil, Militar e 
Técnica no Estado.

Como bem lembrado esta semana pelo Presi-
dente do PT na Bahia, Jonas Paulo, a crescente onda 
de violência que acomete algumas regiões do Estado 
traduz-se numa reação de determinados grupos ao 
trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Governo 
do Estado. Essa violência também é resultado da fal-
ta de políticas públicas de segurança de Governos 
anteriores.

O próprio Governador Jaques Wagner, em pro-
grama de rádio, afirmou esta semana que “a guerra 
contra o crime organizado passa, também, pela in-
clusão social, particularmente da juventude”. Faz-se 

necessário o fortalecimento das políticas de inclusão 
social e geração de emprego.

O Governador também disse que “estão entre os 
aliados essenciais a sociedade, a família, a escola, o tra-
balho, a igreja e o templo, entre outras instituições”.

Assim, todos nós, baianos e brasileiros, precisa-
mos estar envolvidos. E eu tenho plena convicção de 
que a questão da segurança é prioritária, sim, para o 
Governo da Bahia e, com certeza, todos os esforços 
estão sendo feitos pelo Governador Jaques Wagner 
nesse sentido.

Era o que tinha a registrar.
Muito obrigado.
O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados , têm chegado ao meu gabinete relatos 
dramáticos da situação por que passam os Municípios 
em consequência da queda nos valores das transferên-
cias do FPM. Não se trata de reclamações infundadas. 
O que relatam os Prefeitos é a pura realidade que tenho 
constatado nas frequentes visitas ao interior.

O fato é que, depois da decisão do Governo cen-
tral de retirar recursos dos Municípios para manter o 
nível de atividade da economia – medida que vem 
sendo praticada já há quase 1 ano –, a prestação dos 
serviços públicos à população tornou-se precária na 
maioria das cidades brasileiras, especialmente no que 
se refere ao atendimento a saúde, educação e assis-
tência social.

A situação é ainda mais grave, ainda, nos 4.300 
Municípios brasileiros sem arrecadação própria e sem 
participação de ICMS, cuja sobrevivência depende 
exclusivamente daquelas transferências. Em muitos 
desses Municípios, já se vê instalado o caos adminis-
trativo, com a suspensão até do pagamento dos salá-
rios dos funcionários.

E para que esse caos não se estenda a mais 
Municípios e não se aprofunde, colocando em risco a 
vida de muitas pessoas nos Municípios mais pobres, é 
preciso que se adote uma solução urgente para com-
pensar a perda que o Governo Federal lhes impôs.

É preciso agilizar a aprovação dos projetos que o 
meu partido, o PSDB, em acordo com o DEM e o PPS, 
apresentou a esta Casa e que propõem, além da pre-
servação da capacidade de investimento dos Estados 
e Municípios, a desobstrução normativa para que os 
entes federados, com capacidade tomadora, possam 
contrair financiamentos destinados a promover o bem-
estar social de seus munícipes.

A medida relativa à preservação da capacidade 
de investimento – que se justifica pela queda da produ-
ção e, sobretudo, pelo corte da transferência promovido 
pelo Governo Federal – é de fundamental importância 
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principalmente para os 4.300 Municípios mais pobres, 
cuja sobrevivência se encontra ameaçada.

Mas até que essas propostas se transformem em 
lei, muitos Municípios já estarão em completa situação 
de falência. Por isso, há que se votar a MP 462.

Isso é responsabilidade do Governo Federal. E 
não adianta pensar em valores meramente paliativos. 
Há que ter consciência do problema e das dificuldades 
criadas. Afinal de contas, são quase 12 meses de re-
dução, a quase metade, das importâncias devidas aos 
Municípios. Aqui, neste caso, o tamanho da consciên-
cia do problema será a medida dos valores de emer-
gência a serem repassados. Números que revelem a 
costumeira atitude de “faz de conta” não resolverão a 
situação dos Municípios.

É preciso que se tenha claro, finalmente, que os 
Municípios, em seu conjunto, são responsáveis por 
algo em torno de 67% dos investimentos públicos re-
alizados no País. E, agora, que se começa a sair da 
crise, e que se têm no horizonte os acenos positivos 
e alvissareiros do petróleo que vem do mar, o que já 
está até permitindo a capitalização da PETROBRAS 
em montante de R$100 bilhões, será questão de justi-
ça voltar os olhares para os Municípios, que, durante a 
crise financeira, foram os mais sacrificados. É questão 
de socorro às vítimas.

Tenho dito.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado  João 
Matos.

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados , meu pronunciamento é sobre um 
ato de suma importância para a educação superior 
catarinense praticado na tarde de ontem, quando o 
Presidente Lula sancionou a lei que criou a Universi-
dade Federal da Fronteira Sul do Brasil, que abrange 
o oeste de Santa Catarina, o noroeste do Rio Gran-
de do Sul e o sudoeste do Paraná, com mais de 300 
Municípios. É uma universidade com 5 campi e a 
sede é na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. 
É um avanço. É realmente mais um momento de co-
memoração numa área que cresce rapidamente nos 
últimos anos.

Destaque-se o desempenho do atual Governo, a 
partir do Ministério da Educação, em termos de multi-
plicação das nossas universidades.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado  Edigar Mão Branca.

Em seguida falarão os Deputados  Celso Malda-
ner e Hugo Leal.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o pro-

blema do vitiligo é que dificilmente as pessoas sabem 
onde ele dói. Dizer que o vitiligo não é doença porque 
não coça, não pega, é fácil. Difícil é conviver com o 
preconceito e a discriminação.

Quero saudar todos os portadores de vitiligo e 
pedir aos mesmos que façam como eu: tirem a maquia-
gem, para que o Governo perceba a necessidade da 
pesquisa e do tratamento. O mundo só conhece Michael 
Jackson, mas só no Brasil são mais de 4 milhões de 
mãos brancas por aí sofrendo o que eu sofro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , comemoramos há poucos dias o anúncio 
da extensão da Ferrovia do Frango, a Ferrovia da In-
tegração, até a divisa com a Argentina. Há muito se 
discute a ampliação do trecho ferroviário brasileiro.

Na condição de Vice-Presidente e Coordenador 
da Região Sul da Frente Parlamentar de Logística de 
Transportes e Armazenagem, trago ao conhecimen-
to de V.Exas. a notícia de que o estudo de viabilidade 
econômica da primeira fase do ramal ferroviário que vai 
ligar Cantuquiriguaçu, no Paraná, a Chapecó, em Santa 
Catarina, comprovou sua viabilidade econômica.

Esse estudo foi apresentado pela FERROESTE 
na última sexta-feira, em audiência pública realizada 
no Município de São Jorge do Oeste, sudoeste do 
Paraná. De acordo com o Presidente da empresa, 
Samuel Gomes, e técnicos da LACTEC (Instituto 
de Tecnologia para o Desenvolvimento), contratada 
para executar o trabalho, o estudo foi feito como se, 
nos próximos 20 anos, não fosse haver crescimento 
na produção regional. O levantamento do LACTEC 
também não considerou os planos de expansão dos 
agentes econômicos locais (cooperativas e empresas) 
e, ainda assim, chegou à conclusão de que a ferrovia 
se revela viável.

Em um cenário mais conservador, observa o es-
tudo, a taxa máxima de retorno do investimento (TIR) 
é de 11% e o tempo de retorno de investimento é de 
5 anos; por outro lado, num cenário mais favorável, a 
TIR máxima alcançará a cifra de 19% e tempo de re-
torno de 3 anos. Ao final da audiência pública, foi ela-
borada a Carta de São Jorge do Oeste, que reafirma a 
determinação da região de perseguir o sonho de uma 
ferrovia que integre as economias do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul por meio da expansão 
da FERROESTE.

O documento pede gestão pública, moderna e 
eficiente para a ferrovia e afirma que a região vai pas-
sar a exigir do Governo Federal apoio determinado, 
com recursos públicos do Orçamento, do PAC e do 
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BNDES. O ramal Chapecó/Paraná será alimentado 
pelo fluxo de grãos entre o Mato Grosso do Sul e Santa 
Catarina, a exportação de congelados de aves e suí-
nos, o transporte de calcário da Região Metropolitana 
de Curitiba e de fertilizantes do porto para as regiões 
produtoras, a movimentação de derivados de petróleo 
e a distribuição dos armazéns de grandes empresas 
ali instaladas, como Sadia, Perdigão e Bunge, além 
de cooperativas.

A ferrovia barateará os insumos da produção de 
carne, milho e soja nas regiões abrangidas pelo ramal, 
além de reduzir o preço do calcário, adubos, fertilizan-
tes e combustíveis. Também atrairá a instalação de 
novas empresas, gerará empregos e permitirá maior 
integração regional.

Ressaltou ainda o Sr. Samuel Gomes, que a fi-
xação de homem no campo e a diminuição de aciden-
tes rodoviários são outras vantagens promovidas pela 
estrada de ferro.

Ao concluir, Sr. Presidente, quero dizer que Santa 
Catarina está solidária com as galerias deste plenário, 
hoje tão bonitas. Com certeza, vamos votar a favor da 
PEC nº 483, por justiça e igualdade.

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência se sente honrada com a presença, nas 
galerias, dos servidores de Rondônia que aguar-
dam com ansiedade a votação da PEC nº 483, que 
promove transposição de cargos do Estado para a 
União, semelhantemente ao que já se fez com outros 
ex-Territórios. E alerta a todos para o fato de que é 
proibida a manifestação, quer contra quer a favor. A 
única maneira de se manifestar permitida é levan-
tando os braços.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Hugo Leal.

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Deputados , senhoras e senhores telespectadores da 
TV Câmara. O programa Fantástico, da Rede Globo 
de Televisão, e o jornal O Dia trouxeram neste fim de 
semana reportagens sobre a Lei Seca, que eu prefiro 
chamar de Lei da Vida.

O jornal O Dia abordou uma campanha de cons-
cientização sobre a importância do teste do bafômetro. 
Já o Fantástico alertou para o fato de que 80% dos mo-
toristas brasileiros que não se submeteram ao exame 
de sangue ou ao teste de bafômetro foram liberados 
pela Justiça.

Esse triste dado é resultado de pesquisa do ad-
vogado Lado de Costa Campos, em 159 acórdãos de 

segunda instância no Judiciário. O índice alarmante 
decorre de interpretações divergentes sobre o direi-
to de ficar calado ou de não produzir provas contra si 
mesmo.

Pois bem, Sras. e Srs. Deputados . Para pôr fim 
a essa dúvida é que apresentei o Projeto de Lei nº 
5.607, de 2009, em tramitação na Comissão de Via-
ção e Transportes. E o que diz o texto do referido pro-
jeto? Entre outros pontos, diz que incide nas mesmas 
penas previstas na Lei nº 11.705 aquele que, mesmo 
que se recuse a utilizar-se do etilômetro (bafômetro), 
mas apresente notórios sinais de embriaguez, além de 
responder pelas mesmas penas administrativas, como 
suspensão da habilitação por 12 meses, multa no valor 
de 975 reais, retenção de veículo e 7 pontos no pron-
tuário, deverá ser encaminhado à autoridade policial 
para, por apresentar tais sinais notórios, ser lavrado o 
inquérito de crime de dirigir embriagado.

A Lei Seca, a Lei da Vida, pegou. É o que mostra 
estudo dos efeitos da Lei nº 11.705, de autoria das Pro-
fas. Maria Helena de Melo e M. Sumi Koizume, publicado 
na edição de julho de 2009 da revista da ABRAMET, a 
Associação Brasileira de Medicina do Tráfego.

Na comparação do segundo semestre de 2008 
com o primeiro semestre do mesmo ano, houve que-
da de 28,3% no número de internações hospitalares 
do SUS referentes a acidentes de trânsito. Caímos 
de 57 mil para 39 mil internações. O número de ví-
timas fatais de acidentes de trânsito caiu 13,6% no 
mesmo período. O que significa esse índice? Signifi-
ca que 917 pessoas deixaram de morrer. Quase mil 
vidas salvas pela Lei Seca. Quem quiser ter acesso a 
esses dados, pode procurá-los na página da ABRA-
MET, na Internet.

Os números mostram o imenso avanço civilizató-
rio proporcionado pela Lei nº 11.705. Mas, para manter 
esse avanço, temos de ser vigilantes e aperfeiçoar a 
legislação no que for necessário. Não pode haver im-
punidade. É por isso que peço o apoio dos meus pares 
para votar a nossa proposta na Comissão de Viação e 
Transportes. Condutor alcoolizado não pode se recusar 
a fazer o teste do bafômetro. Caso se recuse, deve ser 
punido na forma da lei.

Solicito que o meu pronunciamento e o trabalho 
realizado por essas 2 professoras da USP sejam di-
vulgados nos Anais e nos outros meios de comunica-
ção desta Casa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa a todos os inscritos para o perío-
do de 5 minutos que, por decisão desta Presidência, 
os inscritos para falar por 1 minuto não falarão mais. A 
Rádio Câmara tem dificuldades para colocar os 2 dis-
cursos. Peço desculpas porque o Deputado  Dr. Talmir 
falou e vai falar. Então, os 6 primeiros, se estiverem 
inscritos para falar por 1 minuto, estão fora. Abdiquem 
de um ou de outro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado  Er-
nandes Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados , hoje, chegamos à realidade. Muitos 
vezes viemos a esta tribuna falar sobre este momento. 
Ontem mesmo, pedi ao Presidente da Casa que fizes-
se constar da pauta de votação a PEC que os servi-
dores presentes nas galerias esperam ver aprovada 
hoje. O Presidente me garantiu que eu poderia trazer 
a esta Casa 800 ou mil servidores, que hoje votaría-
mos essa PEC.

Essas pessoas que aí estão são funcionários do 
Estado de Rondônia, ou melhor, do ex-Território de 
Rondônia, que deu origem ao Estado. São sofredores 

de uma Rondônia difícil, da época da malária, da lama, 
da falta de estrada.

O SR. ELEUSES PAIVA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ELEUSES PAIVA (DEM-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou falar 
a pedido de 2 líderes que temos na área médica: Dr. 
Jorge Curi, Presidente da Associação Paulista de Me-
dicina, e Dr. José Luiz Gomes do Amaral, Presidente 
da Associação Médica Brasileira. Eles pediram que eu 
transmitisse a esta Casa o pesar e o luto das 2 entida-
des por termos perdido ontem um dos grandes líde-
res que a área médica já teve, Pedro Kassab, que foi 
Presidente da Associação Médica Brasileira de 1969 
até 1981. Durante 12 anos, guiou os destinos da enti-
dade maior da área médica e também foi Presidente 
da Associação Médica Mundial.

O Dr. José Luiz pediu-me que comunicasse esse 
fato ao Plenário e convidasse todos os Deputados  
para a missa de sétimo dia que vai ser realizada na 
segunda-feira, às 20h, na Nossa Senhora do Brasil. 
Esperamos que os Srs. Parlamentares estejam pre-
sentes, para prestarmos solidariedade à família de 
Pedro Kassab.



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50373 

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
de usar a palavra durante 1 minuto, eu faço à Mesa 
requerimento verbal para que seja autorizada a entrada 
no Salão Verde dos servidores de Rondônia que não 
estão de terno, para que eles possam assistir a esta 
sessão plenária pelo telão.

As mulheres estão entrando. Certamente elas 
têm autorização. Mas os homens estão sendo barra-
dos, porque não estão de terno. Então, peço a V.Exa. 
que autorize a Polícia Legislativa a permitir a entrada 
dos homens no Salão Verde para assistir à sessão 
plenária pelo telão.

Eu também cumprimento os servidores de Ron-
dônia. Peço a todos que acompanhem as discussões, 
para que tenham a noção exata da importância dessa 
PEC e da dificuldade que teremos para aprová-la. Mas 
todo um trabalho foi feito, ao longo destes últimos 6 
anos, para chegarmos a este exato momento. Isso não 
foi fruto do acaso, não foi fruto da sorte; foi fruto de um 
intenso trabalho produzido pela bancada federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
forme a Presidência afirmou antes, exatamente às 
14h45min vamos dar início ao período do Pequeno 
Expediente, com o tempo de 5 minutos, sem prejuízo 
dos 4 Parlamentares que ainda estão inscritos, com o 
tempo de 1 minuto, que farão uso da palavra nos in-
tervalos. São eles: Carlos Brandão, Carlos Santana, 
Washington Luiz e Fátima Bezerra. Entre um e outro 
nós concederemos a palavra por 1 minuto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao primeiro orador inscrito no período 
do Pequeno Expediente, com o tempo de 5 minutos, 
ao nobre Deputado  Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA.) – Sr. Presi-
dente, se eu tiver de me estender um pouquinho, peço 
que tenha tolerância, porque o assunto é importante.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , trago ao 
conhecimento da Casa um dos grandes absurdos que 
eu tive oportunidade de presenciar ao longo da minha 
vida pública, perpetrado pelo Delegado-Adjunto da 
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Município 
de Camaçari, Sr. Rodrigo Nascimento.

Em 2007, a Prefeitura de Dias D’Ávila obteve 
uma decisão no Tribunal Regional Federal, em Brasí-
lia, que determinava que o INSS, hoje Receita Federal 
do Brasil, emitisse certidão negativa, com efeito posi-
tivo, para que o Município não ficasse inadimplente e, 
consequentemente, não tivesse prejuízo diante das 

emendas parlamentares que eu, na qualidade de autor, 
enderecei ao Município de Dias D’Ávila. Em julho de 
2008 foi renovada a certidão. Surpreendentemente, em 
dezembro de 2008, o Sr. Rodrigo, Delegado-Adjunto da 
Receita do Brasil em Camaçari, negou o fornecimento 
da certidão, 1 ano depois, alegando que existiam débi-
tos remanescentes, débitos esses objetos da decisão 
proferida pelo Tribunal Regional Federal.

Agregado a esse item, ele apresentou dois outros: 
que a Câmara Municipal de Dias D’Ávila estava com 
débitos e que havia um parcelamento que não tinha 
sido pago. A Prefeita Andréia pagou o parcelamento, 
pagou o débito da Câmara e restaram apenas os débi-
tos preexistentes, cujo objeto da demanda judicial não 
permitiria, sob pena de desrespeito a uma ordem judi-
cial, que esse Delegado pudesse negar a certidão.

Pois bem, a Prefeita impetrou mandado de se-
gurança, na época do recesso, final do ano passado; 
o juiz deferiu; a Receita do Brasil cassou a liminar e 
nova liminar foi deferida cassando a liminar, e conse-
guimos a certidão negativa.

Esclarecidos esses fatos, eu, na condição de 
Deputado  Federal, oficiei ao Delegado-Adjunto pe-
dindo explicações por que foi concedida a certidão 
negativa em dezembro de 2007, renovada em julho 
de 2008 e, sob o mesmo argumento, não renovado 
em dezembro de 2008. De forma debochada, o Dele-
gado disse que não tinha muito a responder porque 
já estava respondido.

Eu, portanto, procurei o Ministério Público Fede-
ral, fiz uma representação, e estou esperando que a 
Justiça apure esse tipo de conduta, que é recriminável 
sob todos os aspectos. Um servidor público não pode, 
absolutamente, agir como esse servidor está agindo 
em nome do Governo do Brasil.

Sr. Presidente, pasme! Semana passada, toman-
do conhecimento de que corria o inquérito administra-
tivo para possível denúncia, esse delegado autorizou 
uma fiscalização contra o Município de Dias d’Ávila, 
de forma intimidativa.

Tenham certeza de que não me calarei. Agora, 
mais do nunca, darei conhecimento do tipo de abuso 
que esse servidor perpetra sob o aparato do Estado. 
O servidor não pode esconder sua mesquinhez atrás 
da sua função. Esse procedimento é absolutamente 
incompatível com os ditames que devem nortear a 
conduta de qualquer servidor público federal.

Espero que o Ministério Público Federal, para o 
qual já dei conhecimento, evite esse tipo de perseguição 
e intimidação. Não podemos aceitar isso. Vou enviar 
esse pronunciamento ao seu hierárquico e responsável 
pelo órgão, para que tome as providências no intuito 
de coibir esse tipo de procedimento.
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O Estado brasileiro não pode servir a esse tipo 
de atitude, sob pena de descaracterizar o Estado de 
Direito e o regime democrático.

Portanto, Sr. Presidente, dou conhecimento à 
Casa desse abuso de autoridade, desrespeito à de-
cisão judicial por parte do Delegado-Adjunto, Sr. Ro-
drigo Nascimento, em Camaçari, para que esse tipo 
de exemplo não prospere no nosso País. Não somos 
uma republiqueta para assistir a procedimentos como 
esse.

Deve-se respeitar a Justiça e respeitar os entes 
federados, como é o caso da Prefeitura Municipal de 
Dias d’Ávila.

Reitero, não aceito esse tipo de procedimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência informa que, daqui para a frente, os 5 minutos 
serão rígidos. Darei mais 1 minuto a V.Exa.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Espero que a pró-
pria Controladoria do órgão, que o Ministério Público e 
a Justiça Federal possam deter esse tipo de procedi-
mento. O intuito foi um só: concluído o prazo para que 
as Prefeituras renegociassem suas dívidas, abre-se 
processo de fiscalização, e, se for encontrado qualquer 
tipo de problema, insere-se o município como inadim-
plente no sistema CADIN/SIAFI.

Na condição de Deputado  Federal, de represen-
tante de Dias D’Ávila, e municipalista convicto, irei re-
chaçar à altura esse tipo de procedimento.

Portanto, Sr. Presidente, peço o apoio da Câmara 
dos Deputados , das Comissões Temáticas, para que 
essa atitude não prospere, não apenas contra o Mu-
nicípio de Dias D’Ávila, mas em outros municípios que 
eventualmente sejam exemplos desse tipo de perse-
guição, cujo servidor deveria ser impedido de exercer 
sua função em nome do Poder Público.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS BRANDÃO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados , venho hoje à tribuna demonstrar minha 
preocupação com o projeto de lei do Governo Federal 
que será encaminhado para o Congresso Nacional para 
taxar em 22,5% as poupanças acima de R$50 mil.

Ora, essas aplicações são de pessoas de clas-
se média, que constroem o Brasil, que consomem e 
com muito trabalho conseguem juntar R$1 mil, R$2 
mil, R$3 mil, para fazer uma pequena poupança para 
tratamento de saúde, para pagar a faculdade de um 
filho ou de uma filha, e agora o Governo quer cobrar 
essa alíquota no rendimento das poupanças!

O Governo, como forma de reparar a cobrança 
da CPMF, que perdeu no Congresso Nacional, agora 
quer taxar os menores. Somos contrários a esse pro-
jeto de lei, que não consideramos justo, Sr. Presiden-
te. De forma alguma podemos aceitar mais impostos 
neste País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência tem o prazer de registrar a presença no 
plenário do Vice-Ministro da Defesa da Suécia, Hakan 
Jevrell,e da Embaixadora da Suécia no Brasil, Annika 
Markovic. (Palmas.)

A Presidência os saúda e deseja que conheçam 
o funcionamento do Parlamento brasileiro, a Casa mais 
diretamente ligada ao povo, representativa da vontade 
e dos desejos da sociedade brasileira. Recebam as 
homenagens da Câmara dos Deputados  nesta visita 
e tenham uma boa estada na Capital Federal.

A Presidência tem o prazer de informar aos ser-
vidores que a matéria que será apreciada é a PEC nº 
483-B, de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado  Alfredo Kaefer. 
S.Exa dispõe de 5 minutos.

O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , 
registro minha indignação quanto à conduta do Brasil 
no âmbito das relações exteriores. Nós, do Paraná, há 
algumas semanas, acompanhamos o Presidente Lula 
mudar o Tratado de Itaipu e conceder ao país vizinho 
um benefício de 250 milhões de dólares ao ano, sem 
contrapartida alguma.

A região oeste sistematicamente tem seus veícu-
los roubados, os seguros lá estão caríssimos porque 
os veículos são levados ao Paraguai e legalizados no 
país vizinho. É o único País que faz isso. Não coloca-
mos o assunto na mesa, não buscamos contrapartida 
para o Paraguai tomar providência quanto aos 180 
quilômetros de divisa que temos, que são a porta de 
entrada de armamentos, de drogas e de contrabando. 
E nada fizemos para proteger os nossos irmãos pa-
raguaios, irmãos brasileiros, que estão desbravando 
o Paraguai na agricultura e que se vêm ameaçados 
pelos campesinos, que, contaminados pelo movimen-
to do Brasil, também querem tomar a terra daqueles 
brasileiros que emigraram e que hoje desenvolvem a 
agricultura daquele país.

Agora, mais recentemente, temos assistido à 
intenção do Governo de gastar 35 bilhões em arma-
mentos, provavelmente da França, a título de conquis-
tar a adesão daquele país, para assegurarmos uma 
cadeira no Conselho de Segurança e, mais uma vez, 
sem nenhuma contrapartida. Ninguém questionou: 
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Nós vamos comprar 35 bilhões de armamentos. Na 
verdade, isso é questionável.

Será que precisamos disso para proteger o pré-
sal, que vai acontecer daqui a 10 ou 12 anos, com 
tantas demandas que precisamos na área de saúde 
e educação? Ao mesmo tempo, o Governo envia a 
esta Casa o projeto da ressurreição da famigerada 
CPMF, por meio da CSS, criando imposto para saú-
de enquanto gasta 35 bilhões em armamento. Mas o 
que vamos vender para a Comunidade Europeia, que 
tributa – coloca embargos para trazer e para levar – a 
carne e o frango, quando este vai para a Europa? De-
vemos questionar essa situação.

Temos feito incursões na África, por intermédio 
do Ministério das Relações Exteriores, onde há paí-
ses que temos relação comercial de aproximadamente 
0,01, podendo dobrá-la para 0,02. Enquanto isso, com 
nossos parceiros principais, como por exemplo os Es-
tados Unidos, não mantemos relação profícua. Basta 
incrementar em 10% a nossa relação para criarmos um 
grande movimento e, com isso, gerar empregos.

Na verdade, o movimento comercial do Brasil com 
outros países está muito abaixo daquilo que esperamos. 
As nossas embaixadas e consulados não vendem os 
nossos produtos, não entregam e não oferecem aquilo 
que produzimos.

Peço, portanto, aos Deputados  que se movimen-
tem nesse sentido. Já estamos sendo extraordinaria-
mente penalizados com uma política de câmbio que 
faz com que não sejamos competitivos. E o Ministério 
das Relações Exteriores, capitaneado pelo nosso Pre-
sidente, não induz a venda dos nossos produtos aos 
países vizinhos, aos nossos compradores, pelo menos 
para equilibrar tudo aquilo que gastamos nessa movi-
mentação, principalmente com as grandes aquisições 
de armamentos que agora estamos fazendo, sem exigir 
contrapartida comercial desses parceiros.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao Deputado  
Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho aqui 
me solidarizar com a greve dos companheiros dos 
Correios.

Falo com muita tristeza, porque o Comando de 
Negociação da Federação Nacional dos Trabalhadores 
em Correios fechou acordo com a direção da empre-
sa – estava tudo certo, tudo bonitinho –, mas o DEST 
não aceitou a proposta.

Fico triste porque sou trabalhador de empresa 
estatal e sei que, muitas vezes, há interesse da direção 
da empresa em fechar o acordo. Todo mundo sabe que 

os Correios têm condições próprias de bancar o acor-
do. Hoje, existem em torno de 109 mil funcionários no 
plano nacional – mais de 50 mil são carteiros.

Então, quero deixar aqui minha solidariedade e 
dizer que, como membro da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Correios, que trabalha contra a privatiza-
ção da empresa, apoio os seus funcionários. Vamos 
fazer tudo no sentido de ajudar nossos companheiros 
a serem vitoriosos nessa mobilização.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado  Ribamar Alves. 
S.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB-MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , venho a esta tribuna solicitar a V.Exa., 
em nome de milhares de brasileiros, que coloque na 
pauta de votação e na Ordem do Dia, para aprecia-
ção desta Casa, a PEC nº 471, de 2005, que trata de 
regulamentar a situação dos cartorários, os quais não 
fizeram por merecer tanto sofrimento e tanta apreen-
são, uma vez que, ao assumir a titularidade dos cartó-
rios, foram aceitos pelos Tribunais de Justiça do Brasil 
inteiro. O tempo foi passando, e eles se consolidando 
no cargo, trabalhando obstinadamente, dedicando-se 
ao cargo, fazendo compromissos e assumindo res-
ponsabilidades.

Agora, de repente, o Conselho Nacional de Jus-
tiça – CNJ, de forma abrupta, causa verdadeiro pan-
demônio e traz insegurança para esses abnegados 
trabalhadores da Justiça e para seus familiares, bem 
como para os funcionários. Durante todos esses anos, 
essas pessoas fizeram compromissos e planos contan-
do com a remuneração, fruto do seu trabalho, e agora 
se veem fora do serviço e sem ter para onde ir.

Sr. Presidente, são cidadãos e cidadãs que, na 
sua quase totalidade, já estão na faixa etária dos 50 
anos ou mais, ou seja, estão na faixa etária em que, se 
perderem o trabalho, não terão para onde ir, pois, se 
para os jovens que estão sendo colocados no merca-
do do trabalho está difícil, imagine para pessoas que 
já estão com 50 anos ou mais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , o que esta 
PEC nº 471 quer é unicamente que se respeite o direito 
desses homens e dessas mulheres que se dedicaram 
a vida toda ao trabalho cartorário e, de forma brusca, 
são sacados dos seus cargos. Por isso, solicitamos 
que seja respeitado o direito legítimo de eles ficarem 
nos cargos até se aposentarem. Aí, sim, poderão ser 
substituídos, conforme prega a Constituição Federal.

Repito: esses cidadãos e essas cidadãs não fo-
ram arguidos, nem lhes foi colocado nenhum empecilho 
para que fossem efetivados no cargo de titulares dos 
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cartórios, não lhes foi colocado em nenhum momento 
que seriam obrigados a fazer concurso. Muito pelo con-
trário: tiveram, muitos deles, que optar entre 2 cargos. 
Por exemplo: quem era professor e titular de cartório 
foi obrigado a optar por um dos 2, e quem optou pelo 
cargo de escrivão agora vai ser expulso.

Sr. Presidente, o que fazer com essas pessoas? 
Nada mais justo e humano do que deixá-los completar 
o tempo de serviço e aposentarem-se, para, aí sim, 
serem efetivados os novos titulares, através de con-
curso público.

Pedimos, portanto, Sr. Presidente, que coloque 
a PEC nº 471 em votação, para corrigir injustiça in-
justificável, preconceituosa e com o único propósito 
de prejudicar milhares de pessoas honestas e traba-
lhadoras.

Além do mais, Sr. Presidente, o que está acon-
tecendo é que a intenção dos concurseiros é unica-
mente se apropriar dos cartórios mais rentáveis do 
Brasil, haja vista que há certo cidadão que já passou 
em vários concursos, dos melhores cartórios do Bra-
sil, e até agora não assumiu nenhum. Por outro lado, 
outros cartórios de pequeno porte, que são a grande 
maioria, foram alvo de concurso. Alguns aprovados 
assumiram, mas já estão deixando os cargos, pois os 
valores do pró-labore são tão irrisórios que eles pre-
ferem trabalhar em outros empregos.

Sr. Presidente, isso trará consequências terríveis. 
As pessoas estão indo para os cartórios achando que 
são uma mina de ouro, mas, na realidade, a maioria 
esmagadora dos cartórios só rende o suficiente para 
a subsistência dos titulares e dos seus familiares e o 
pagamento dos funcionários. Assim sendo, a vacância 
dos cartórios é só uma questão de tempo, o que trará 
grande problema para as comunidades mais distan-
tes e pobres.

Por isso, volto a enfatizar o meu pedido, em nome 
das famílias de trabalhadoras e trabalhadores, para 
que seja colocada na Ordem do Dia a PEC nº 471. 
Eles estão distribuindo na Casa panfleto que diz: “Por 
uma questão de justiça e uma lei justa”. Não se pede 
que não haja concurso, mas que haja respeito a cida-
dãos que, há mais de 15 anos, estão na titularidade, 
exercendo seus cargos, tratando de sustentar suas 
famílias, e que, de repente, se verão fora do trabalho.

Por fim, Sr. Presidente, quero solidarizar-me com 
a PEC nº 483, de 2005, que vai dar direito a cidadãos 
de Rondônia, ex-Território Federal. A exemplo do que 
foi feito com os funcionários da FUNASA – que foi mu-
nicipalizada –, que continuam recebendo salário do 
Governo Federal até se aposentarem, nada mais justo 
do que esses homens e essas mulheres receberem 
do Governo Federal o dinheiro, um dinheiro justo, pois 

eles trabalharam e trabalham para a sua subsistência 
e a de suas famílias.

E quero solidarizar-me com a greve dos Correios, 
porque são esses abnegados trabalhadores brasilei-
ros que, no dia a dia, levam as correspondências, o 
progresso. Os Correios têm a obrigação de recebê-
los e de aceitar, de forma justa, honesta e coerente, 
as reivindicações que preconizam, porque nada mais 
justo do que melhorar a cidadania desses homens e 
mulheres.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, pela ordem, tem a palavra o 
Deputado  Vicentinho.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de 
anunciar, para o nosso orgulho, a presença nesta Casa 
de uma delegação de Várzea Paulista, que muito nos 
honra: o nosso companheiro Prefeito Eduardo e os 
nossos Vereadores Nei Lumes, Presidente da Câma-
ra, Professor Luciano, Marquinhos da Academia e De-
mércio, que estão aqui em defesa da cidade e atuam 
com grande dignidade.

Esta Casa se sente muito honrada com a pre-
sença de vocês.

Obrigado, pessoal, pela presença na Casa do 
povo brasileiro.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao Deputado  
Washington Luiz. Em seguida, a Deputada  Fátima Be-
zerra e o Deputado  Gonzaga Patriota.

O SR. WASHINGTON LUIZ (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de me solidarizar com os professores do Município 
de Coelho Neto, no Maranhão, que estão em greve. 
O Prefeito não está tratando a greve como deve fa-
zer toda administração moderna e todos aqueles que 
têm o espírito democrático de ouvir as reivindicações 
e procurar negociar aquilo que for possível. Professor 
é uma categoria de extrema importância para o de-
senvolvimento do País. Portanto, deixo registrada a 
minha solidariedade aos grevistas e trabalhadores na 
educação de Coelho Neto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , quero 
aqui registrar um grave problema que vem penalizando 
grande parte da população maranhense. Trata-se da 
falta de qualidade dos serviços que as operadoras de 
telefonia móvel prestam em nosso Estado.

O problema atinge todo o Estado do Maranhão. A 
deficiência é tão grande que, em algumas localidades, 
uma ligação tornou-se tarefa árdua. Mas este problema 
não está apenas no interior do Estado. Em São Luís 
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o ele tem sido recorrente. Algumas operadoras às ve-
zes passam mais de 12 horas sem oferecer serviços 
para o consumidor.

O que me fez falar deste problema, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados , é que para muitos o telefone 
celular tornou-se uma ferramenta de trabalho e única 
forma de contato com outras localidades. Também 
quero chamar a atenção para o fato de que este não 
é um problema apenas do Maranhão. Constantemen-
te ouvimos os noticiários dando conta de problemas 
na telefonia em vários Estados. Seria o caso, acredito, 
de pedirmos explicações para essas operadoras, para 
saber o porquê de tantos problemas. Será que o ser-
viço oferecido para o consumidor não está aquém da 
capacidade que essas operadoras possuem?

É por estas e outras questões que venho aqui 
pedir ao Serviço de Proteção ao Consumidor que fi-
que atento e seja enérgico no sentido de investigar 
as denúncias feitas pelos consumidores quanto aos 
problemas de telefonia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , desde 
segunda-feira encontra-se em São Luís a CPI da Pe-
dofilia do Senado Federal, que está realizando audiên- Senado Federal, que está realizando audiên-
cias públicas para investigar práticas e meios utilizados 
para a prática desse crime bárbaro no Estado.

O Maranhão, infelizmente, é o terceiro na lista 
de denúncias destes casos, com mais de 5,6 mil ocor-
rências. São casos como exploração sexual comercial, 
negligência, pornografia, tráfico de crianças e adoles-
centes, violência física e psicológica e abuso sexual.

A CPI da Pedofilia conta no Maranhão com a 
participação valiosa de representantes do Ministério 
Público do Estado. Estão participando deste importante 
trabalho, junto com os Senadores, a Procuradora-Geral 
de Justiça, Maria de Fátima Travassos, o Promotor da 
Infância e Juventude, Márcio Thadeu Marques, o Pro-
motor de Crimes contra a Criança e o Adolescente, 
Washington Cantanhede, e Marco Aurélio Rodrigues, 
do Grupo Especial de Combate às Organizações Cri-
minosas – GECOC. A todos eles deposito aqui a con-
fiança de que não deixarão impunes os que comete-
ram estes delitos.

O leque de investigados é de estarrecer. São 
pessoas que deveriam estar trabalhando e lutando 
pelos direitos dessas crianças e adolescentes. São 
políticos, professores e religiosos. E o que é pior, é 
que no processo de investigação desses graves cri-
mes, comprovou-se a concordância dos pais destas 
pequenas vítimas. Fica aqui o meu pedido para que a 
Comissão Parlamentar de Inquérito seja rigorosa e vá 
fundo nestas investigações no sentido de punir essas 
pessoas de comportamento tão desumano.

Por fim, quero mencionar aqui neste plenário 
um grave crime ambiental que aconteceu no Mara-
nhão, mais precisamente no Município de São José 
de Ribamar.

No local, na última terça-feira, toneladas de sar-
dinhas apareceram mortas no principal cais da cidade. 
As imagens são estarrecedoras. O IBAMA já foi acio-
nado e deu início às investigações.

De acordo com as primeiras impressões dos técni-
cos do IBAMA, possivelmente, a causa deste desastre 
foi o uso de veneno para facilitar a pesca.

Sr. Presidente, é um absurdo que no momento 
em que discutimos as mudanças climáticas e o desen-
volvimento sustentável nos deparemos com este tipo 
de prática abominável.

É necessário que o IBAMA faça uma investigação 
criteriosa deste caso e que os culpados sejam seve-
ramente punidos. Não podemos fechar os olhos para 
este tipo de ação que lesa o nosso já tão combalido 
meio ambiente.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra à ilustre 
Deputada  Fátima Bezerra. S.Exa. dispõe de 1 minuto.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
mandar um abraço a todas as professoras e todos os 
professores do Brasil, em especial aos meus colegas 
professores e trabalhadores na educação do Rio Gran-
de do Norte, pela realização, hoje, do Dia Nacional de 
Luta em Defesa do Piso Salarial da Educação.

Estive há pouco no Auditório Petrônio Portela e 
vamos agora participar de um ato em frente ao Su-
premo Tribunal Federal. Professores de todos os Esta-
dos do Brasil estão neste momento aqui, convocados 
pela CNTE. Essa mobilização tem o apoio da Frente 
Parlamentar em Defesa do Piso Salarial Profissional 
Nacional do Professor de Educação Básica, que co-
ordeno nesta Casa.

O nosso apelo, Deputado  Inocêncio, é para que 
o Supremo julgue ainda este ano o mérito da ação, 
a famigerada ação impetrada pelos 5 Governadores, 
tendo à frente a Governadora do Rio Grande do Sul, 
que tinha por objetivo derrubar o piso salarial.

Portanto, o meu abraço, militante de fé, de luta e 
de ânimo, a todos os professores do Brasil.

Não vamos desistir! 
O SR. GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

a palavra V.Exa.
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O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero trazer minha solidariedade aos servidores dos 
Correios do Brasil, que é um dos melhores do mun-
do. Quero deixar o meu apoio aos servidores dos ex-
Territórios e à PEC nº 300, que trata da remuneração 
dos policiais militares dos Estados. Por último, faço um 
grande apelo a todos os Srs. e Sras. Deputados  para, na 
próxima semana, votarmos a PEC dos Vereadores.

Informo aos Vereadores que vão assumir que tri-
bunais superiores não podem interferir numa emenda 
constitucional que fazemos aqui. Fizemos a que permitia 
5 anos de mandato para o Senador José Sarney, con-
tra a qual votei, mas valeu; a que se referia à reeleição 
de Fernando Henrique Cardoso valeu e vai valer a dos 
Srs. Vereadores, para que eles possam melhorar a re-
presentatividade do povo em cada município.

Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , ao ler o 
Jornal do Commercio deste final de semana, uma 
matéria me chamou a atenção pelo seu conteúdo. 
Trata-se de um tema que ultimamente a sociedade 
vem acompanhando: as aventuras dos suplentes de 
Vereadores, que sem mandato e muitas vezes sem 
dinheiro passam por dificuldades na luta para ver a 
PEC aprovada em Brasília.

O que um ser humano é capaz de fazer por um 
sonho? Enfrentar eventuais dificuldades, superar pro-
blemas financeiros e enfrentar o perigo nas estradas, 
por exemplo, são algumas atitudes que estão no rol 
das barreiras a serem ultrapassadas por um grupo de 
pessoas de todo o País que corre atrás de um desejo: 
tornar-se Vereador.

Os protagonistas das “aventuras” pelo Brasil são 
os suplentes de Vereadores que sonham em ver apro-
vada a Proposta de Emenda à Constituição nº 336, de 
2009, a chamada PEC dos Vereadores.

Desde que começou a campanha dos suplentes 
para a recomposição do número de vagas nos muni-
cípios, centenas de “não eleitos” têm feito das tripas 
coração para vir a Brasília fazer pressão no Congres-
so para verem a PEC ser votada e aprovada, como 
aconteceu quarta-feira, dia 9.

Fatores importantes, como falta de dinheiro para 
a viagem, vêm transformando a missão dos suplentes 
em verdadeiras aventuras, com direito a cotas para 
realização de viagens, presença em hotéis precários 
e até mesmo falta do que comer.

Quero citar, como exemplo, um fato que acon-
teceu com uns suplentes de meu Estado, Pernambu-

co, de onde, na expectativa da votação da PEC, duas 
semanas atrás, 3 ônibus cheios saíram com destino 
a Brasília com suplentes de diversos municípios. A 
grande maioria, cerca de 120 postulantes às vagas que 
foram a Brasília ficaram hospedados em alojamentos 
cedidos pela Confederação Nacional dos Trabalhado-
res na Agricultura.

O que aconteceu é muito injusto. Esses pobres 
coitados, os suplentes se sacrificam e se cotizaram en-
tre si para conseguir dinheiro para pagar o transporte 
e a comida. Alguns até procuraram um Deputado  alia-
do (como é o meu caso) para pedir uma ajuda, mas 
como já foram tantas vezes, ficaram com vergonha de 
pedir outra vez, e passaram por privações, fome, sede 
e tantas outras coisas.

Em Pernambuco, o coordenador da Frente Le-
gislativa Brasileira, entidade que defende a PEC, José 
Carlos Guerra, diz que, realmente, os suplentes pas-
sam por essas dificuldades e muito mais. Segundo ele, 
os suplentes são olhados de modo diferente, e que os 
Vereadores que estão na ativa não ajudam, porque 
acham que se a PEC for aprovada eles vão ter prejuízo 
ao dividir os recursos hoje existentes com os que vão 
entrar. Afirmou, ainda, que da mesma maneira que os 
suplentes vão fazer pressão junto aos Parlamentares 
em Brasília, se arriscando em transportes de qualquer 
jeito, os Vereadores eleitos vão a Brasília utilizando 
dinheiro público para também fazer pressão junto aos 
seus Deputados .

Também afirmou José Carlos que esse mesmo 
cenário é repetido nos demais Estados brasileiros. Su-
plentes do Oiapoque ao Chuí juntam as economias, fa-
zem contas, recebem ajudas daqueles que não podem 
viajar e fazem verdadeiras caravanas que, dependendo 
da origem, levam dias para chegar até Brasília.

Mas o sofrimento dos suplentes não para por aí, 
Sr. Presidente. Vou citar um outro problema que aconte-
ceu com suplentes do meu Estado, Pernambuco, onde, 
na busca do seu sonho em ver a PEC aprovada, se 
expõem a situações de extremo perigo. Já aconteceu 
de um ônibus ser assaltado e os ladrões levarem todo 
o pouco dinheiro que os suplentes tinham. Esse caso 
foi relatado pelo ex-Vereador e advogado dos suplen-
tes Clovis Corrêa.

Há um outro caso das aventuras e sacrifícios dos 
suplentes de Pernambuco. Um suplente que estava 
hospedado na casa de um amigo aqui, em Brasília, 
não comia havia praticamente 2 dias e tinha vergonha 
de expor para a pessoa que o hospedava sua verda-
deira situação.

Casos iguais a esses que foram relatados acon-
teceram não só com os suplentes de Pernambuco, 
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mas com outros tantos de diversos Estados da Fe-
deração.

Mas houve um fato ocorrido recentemente que 
me chamou atenção e fiquei sensibilizado. Foi na se-
mana que aconteceu a votação da PEC, no dia 9 de 
setembro, quando, na expectativa de a matéria ser 
colocada em pauta, diversas comitivas de todo o Bra-
sil vieram a Brasília para pressionar os Deputados  de 
seus Estados a votarem a PEC.

Porém, não foi possível a apreciação da matéria. 
E como os suplentes que se deslocaram de seus Esta-
dos ficariam, como retornariam para suas cidades sem 
nenhuma definição, já que a matéria seria apreciada 
na próxima semana? Aquelas centenas de suplentes 
ficaram desnorteadas, com a cara para cima, sem sa-
ber o que fazer. Voltar para suas cidades ou ficar em 
Brasília e esperar a votação na próxima semana? Um 
problema difícil de resolver, já que os ônibus fretados 
tinham que retornar, e se ficassem em Brasília eles 
não teriam como pagar um novo frete e a hospedagem. 
Eu vi homens de barba chorando, Sr. Presidente, sem 
saber como enfrentar aquela situação.

Mas uma coisa é certa: a luta dos suplentes para 
conseguir aprovar a PEC dos Vereadores conseguiu 
um feito praticamente inimaginável: reunir e colocar 
do mesmo lado praticamente todas as correntes par-
tidárias do País em prol da mesma causa. Como irá 
beneficiar candidatos dos mais diversos partidos – do 
DEM ao PT; do PMDB ao PCdoB –, os suplentes das 
dezenas de siglas uniram-se de uma forma raramente 
vista na história política brasileira.

Como foi dito, Sr. Presidente, a luta dos suplentes 
conseguiu reunir pessoas de toda parte do País em 
defesa de uma causa. Graças à tecnologia, por meio da 
informática, ficou mais fácil o contato para organização 
do movimento, espalhando-se a comunicação por toda 
parte do País. Não importa a localidade, os suplentes 
não param de se comunicar diariamente, desde que o 
tema tenha a ver com a PEC dos Vereadores.

O canal para o dialogo é um blog criado em 2008 
e que se tornou o mais popular site acerca do assunto, 
o blog de Luciano Nanzer (lucianonanzer.com), criado 
por um jovem de 32 anos, formado em Direito e mo-
rador da cidade de Guariba, em São Paulo. Através 
do referido blog é possível estar por dentro de tudo o 
que acontece em relação à PEC através dos próprios 
suplentes, que inserem na seção de comentários tudo 
o que é publicado na mídia sobre o assunto.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que a PEC foi 
aprovada em primeiro turno por 370 votos contra 32 das 
Sras. e Srs. Deputados , inclusive com 4 votos contrá-
rios de Deputados  do meu Estado, Pernambuco. Mas a 

democracia é isso. Foi uma grande vitória e demonstra 
a vontade majoritária da Câmara Federal.

Essa é uma luta antiga do Congresso Nacional 
para corrigir uma falha no passado. Serão 7.623 Ve-
readores de todo o Brasil que serão reconduzidos. 
Só em São Paulo, serão 1.220 novas cadeiras; 851 
em Minas Gerais, 710 na Bahia e 400 em Pernambu-
co. Da mesma forma que votamos no primeiro turno, 
espero que o placar aumente e que seja feita justiça. 
Afinal de contas, não estamos aumentando o nume-
ro de Vereadores nem o repasse; estamos fazendo 
a recomposição das vagas das Câmaras que foram 
retiradas pelo TSE e, ao mesmo tempo, estamos re-
duzindo os repasses.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado  Lindomar Garçon.

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero neste 
momento cumprimentar os servidores do Estado de 
Rondônia que estão buscando a aprovação da PEC 
nº 483. Cumprimento também o povo do Estado, que 
está assistindo a esta sessão pelo telão do Palácio do 
Governo e em todos os municípios de Rondônia, e as 
pessoas que estão aqui presentes nas galerias. Foram 
2 dias e meio de viagem para cá, a fim de acompa-
nharem esta sessão.

Peço a todos os Líderes, a todos os Deputados  
que votem “sim” ao direito desses servidores que há 
muito tempo buscam por isso. Peço mais: se houver 
oportunidade e se for regimental, faremos as 2 vota-
ções ainda hoje.

Esse é o nosso pedido! 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Deputado  Dr. Talmir, a quem agra-
deço a tolerância com seus colegas. S.Exa. dispõe de 
5 minutos.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Deputado  Inocêncio Oliveira, 
primeiramente, quero parabenizá-lo pela condução dos 
trabalhos desta sessão e registrar o meu apoio e o do 
Partido Verde à aprovação da PEC nº 483, proposta 
em relação à qual o Deputado  Lindomar Garçon está 
realizando um excelente trabalho. Aliás, toda essa tur-
ma de Rondônia que hoje se encontra nas galerias da 
Casa também a apoia de maneira silenciosa e com-
portada. Parabéns a todos!

Em segundo lugar, registro a presença, no Con-
gresso Nacional, de Vereadores de Lutécia – Sra. 
Regina Dal Lago, do Partido Verde; Sr. Edson Carlos 
Magosso, Presidente da Câmara, Srs. Carlos Hen-
rique dos Santos, Adauto Gerson da Silva Vieira e 
Luis Antonio da Silveira – e do Prefeito do Município, 
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Evaldo Barquilha de Oliveira, que nos dão grande sa-
tisfação ao conhecer os nossos trabalhos na Câmara 
dos Deputados .

Quero também registrar a visita do Embaixador 
de Israel, Giora Becher, que esteve hoje conosco dis-
cutindo acordo entre Israel e o MERCOSUL ora em 
tramitação na Comissão de Relações Exteriores. A pro-
pósito, peço a todos os colegas que estão me ouvindo 
para que apoiem esse acordo, considerando que, há 
61 anos, o Brasil aprovou, por meio de Oswaldo Ara-
nha, a criação do Estado de Israel.

Do mesmo modo, recebemos a Sra. Nelcy Dias 
Freitas, Coordenadora do Instituto Nacional da Famí-
lia e da Pastoral Familiar, do Setor Vida e Família da 
CNBB, e um professor emérito da Faculdade de Ville-
neuve, Bélgica, que ministrou uma palestra sobre bio-
política e segurança pública no Plenário 3 – e vamos 
encaminhar depois para os Deputados  e Senadores 
essa palestra em CD.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , foi 
votado ontem nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.021, de 
2008, apensado ao Projeto de Lei nº 7.494, de 2004. Fui 
praticamente o único Deputado  a apresentar emenda 
contrária a alguns tópicos dessa proposta, porque, ao 
se exigir que entidades filantrópicas atendam ilimitada-
mente a quem necessitar, cria-se inúmeros transtor-
nos às instituições. Hoje, essas entidades já sofrem o 
reflexo de liminares concedidas pelo Poder Judiciário 
que as obrigam a promover atendimentos além de sua 
capacidade. As ordens judiciais se multiplicarão agora 
com base em lei.

A assistência social é, sim, dever do Estado. Mui-
tas entidades que realizam atividade complementar e 
suplementar estão fechando suas portas, porque têm 
dificuldades para atender à população, que não é servi-
da pelo Poder Público. Um país tão rico como o nosso, 
que está entre os 10 mais ricos do mundo, não prioriza 
o atendimento a crianças, a pessoas com deficiência, 
a idosos, que é feito por intermédio dessas entidades, 
que não são “pilantrópicas”, mas filantrópicas.

Ora, se é verdade que querem instituir imposto 
sobre os serviços das entidades de assistência social 
sem fins lucrativos, conclui-se que os serviços men-
cionados no art. 150, inciso VI, letra “c”, da Constitui-
ção sejam remunerados. Se os serviços fossem gra-
tuitos, não haveria base de cálculo para o tributo, não 
seria necessário constar na Carta Magna a vedação 
ao Estado.

Uma parte dos serviços prestados pelas enti-
dades de assistência social é cobrada de quem pode 
pagar, para que se reverta em prestação de serviços 
gratuitos ao público alvo da Assistência Social.

A fim de atingir seus objetivos, a entidade bene-
ficente necessita de suporte técnico e administrativo, 
materiais, equipamentos, sede e sua manutenção, além 
de outros itens, tudo implicando despesas que serão 
cobertas pelos serviços remunerados. Destaque-se 
que, por lei atual vigente, qualquer superávit sempre 
deverá ser aplicado na finalidade social da instituição, 
tendo como consequência a prestação de serviços de 
melhor qualidade.

Apenas 2 segmentos foram excepcionados no 
substantivo da prestação de 100% de gratuidade: pes-
soas com deficiência e idoso. Todavia, a assistência 
social, consoante o art. 203 da Constituição Federal, 
contempla também as áreas da infância, adolescên-
cia, maternidade, família e promoção da integração ao 
mercado de trabalho.

Há famílias que podem pagar os serviços, por 
exemplo, na área de drogadição ou de educação com-
plementar, que funciona em horário oposto ao da es-
cola, com atividades artísticas e esportivas. Muitas 
famílias preferem os serviços dessas instituições, por 
serem reconhecidamente eficientes.

A persistir a redação do substitutivo, porém, mes-
mo os que podem pagar receberão serviços gratui-
tamente, tirando vagas dos que realmente não têm 
como pagar. Não se pode fazer a lei já pensando num 
futuro jeitinho para atender os que podem pagar e os 
que não podem.

A prevalecer a redação proposta de 100% de gra-
tuidade, muitas instituições serão obrigadas a fechar as 
portas, milhões de usuários deixarão de ser atendidos 
e milhares vagas de trabalho, extintas.

Acrescente-se que utilizar os bens das associa-
ções para realizar serviços do Estado sem nenhuma 
remuneração configura verdadeiro confisco dos equi-
pamentos da instituição, o que é vedado pela Consti-
tuição Federal.

Tenho certeza de que, no Senado, a proposta ha-
verá de receber nova redação. E, então, deveremos vo-
tar novamente na Câmara dos Deputados  o projeto.

Sou casado com uma assistente social, trabalho 
há 25 anos no terceiro setor e ajudei a fundar diversas 
ONGs. Em respeito ao terceiro setor neste País, preci-
samos ser mais sérios na discussão da matéria, e não 
dizer simplesmente que já foi discutido isso num acordo. 
É necessário respeitar o Plenário desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Deputado  Inocêncio Olivei-
ra, Sras. e Srs. Deputados , no dia 16 de outubro pró-
ximo acontecerá, no entroncamento da BR-158 com a 
BR-080, um grande encontro de empreendedores da 
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região do Araguaia, promovido pela Agência de De-
senvolvimento Sustentável do Corredor Centro-Norte 
– ADECON, em parceria com o Sindicato Rural de 
São Félix do Araguaia, do meu Estado, Mato Grosso, 
que contará com empresários de outros Estados, re-
presentantes dos Governos Federal e Estadual, além 
de lideranças políticas e empresariais.

A pauta principal do encontro será a viabilização 
logística do Araguaia, tanto pelo Corredor Centro-Norte, 
que tem como âncoras a BR-158, a Ferrovia Norte-Sul 
e a Hidrovia Tocantins-Araguaia, quanto pelo futuro 
Corredor Leste-Oeste, baseado no projeto da Ferrovia 
Leste-Oeste e BR-080.

No encontro, além dos empresários, estarão pre-
sentes a classe política, o Governo do Estado, Sena-
dores, Deputados  Federais, Deputados  Estaduais, 
Prefeitos e Vereadores, bem como autoridades do 
Governo Federal, com destaque para o Diretor-Geral 
do DNIT, Dr. Luiz Antonio Pagot.

O encontro acontecerá num momento de grande 
avanço da infraestrutura relacionada à região do Ara-
guaia, como é o caso do asfaltamento da BR-158, que 
faz parte do PAC, e a conclusão do trecho da Ferrovia 
Norte-Sul, que chegará a Palmas, tendo por destaque 
a conclusão do Terminal Ferroviário da Norte-Sul, em 
Colinas do Tocantins, ainda neste ano.

Hoje, o preço pago para a soja na divisa do Mato 
Grosso com o Pará é maior que o de Rondonópolis. 
Isso mostra que nas condições atuais, tendo que levar 
o produto ainda hoje para Porto Franco, no Maranhão, 
para embarcar na Ferrovia Norte-Sul, passando ainda 
por um bom trecho da BR-158, que não está asfalta-
da, já é vantajoso plantar no Araguaia. Imagine daqui 
a um ano, quando a BR-158 estiver com seu asfalto 
avançado e a Ferrovia Norte-Sul já funcionando em 
Colinas do Tocantins, 250 quilômetros mais perto. A 
nossa logística será bem atrativa.

Produzir milho no Araguaia tem maior rentabili-
dade que no Nortão, e produzir soja terá maior ganho 
do que em Rondonópolis. Com os atuais investimentos 
na infraestrutura a região passa a ser imbatível.

Com a viabilização de todas essas estruturas 
rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias, com certeza, 
aquela região no Posto da Mata, esse entroncamento 
das BRs se tornará um dos pontos centrais. Ali haverá 
viabilidade econômica e desenvolvimento destacado, 
fazendo com que o Brasil e o Estado do Mato Gros-
so consolidem sua condição de produtor e de celeiro 
do mundo.

Sr. Presidente, também gostaria de manifestar 
nosso apoio aos servidores dos Correios do Brasil. Não 
tenho dúvida da importância, do valor de cada um dos 
carteiros, de cada um dos servidores dos Correios do 

Brasil na integração do Brasil ao levar informações a 
todos os rincões do País.

Registro aqui o meu apoio ao movimento desses 
servidores, que é justo e deve ser valorizado. A dife-
rença salarial no País é discrepante: algumas pessoas 
ganham demais e outras de menos. Então, registro o 
meu apoio aos servidores dos Correios do Brasil.

Além disso, Sr. Presidente, como Deputado  do 
Mato Grosso que atua no noroeste do Estado, na re-
gião de Colniza, Aripuanã, Guariba e Conselvan, que-
ro reforçar o meu apoio à aprovação da PEC nº 483. 
Vivemos lá com muitos rondonienses, com pessoas 
que vieram de Rondônia para o nosso Estado e somos 
sempre cobrados para agilizar essa votação. Em nosso 
Estado vivem filhos, irmãos e parentes de servidores 
de Rondônia. Por que não agilizar? Se os ex-Territórios 
do Amapá e de Roraima já tiveram o benefício, vamos 
consolidar esse benefício e atender essas centenas 
de pessoas que aqui vieram.

Vamos votar logo! E contem com o nosso 
apoio.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (CONAB) divulgou o 
levantamento da safra e concluiu que a produção na-
cional de grãos na safra 2008/2009 é a segunda maior 
da história do Brasil, isso com a forte interferência de 
Mato Grosso, que alcançou a posição de maior Estado 
produtor de grãos.

A colheita é de 134,3 milhões de toneladas e 
ficou atrás apenas das 144,14 milhões de toneladas 
registradas no período anterior (queda de 6,8% na 
comparação).

Os técnicos da CONAB também enfatizaram a 
estiagem como causa da redução da produtividade em 
alguns Estados do Centro-Sul. A produção de soja al-
cançou 57,1 milhões de toneladas, sendo cerca de 90% 
nos Estados do Centro-Sul e o restante nas Regiões 
Norte e Nordeste. Já o milho total (primeira e segunda 
safras) teve produção de 50,1 milhões de toneladas, 
com destaque para os Estados de Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Bahia e Tocantins.

Também segundo os dados da CONAB, a área 
plantada totalizou 47,7 milhões de hectares, represen-
tando aumento de 0,6% sobre o registrado na safra 
2007/2008 (47,4 milhões de hectares). A expansão 
ocorreu principalmente nas lavouras de soja (21,7 mi-
lhões de hectares) e milho (14,1 milhões de hectares). 
Somadas, as lavouras representam mais de 75% da 
área cultivada no País.
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De acordo com o comunicado da CONAB, a es-
tiagem que prejudicou as duas maiores culturas em 
Mato Grosso beneficiou, no entanto, as lavouras de 
arroz no Estado do Rio Grande do Sul, que teve recor-
de de produtividade: saiu de 6.902 quilos por hectare 
para 7.150 quilos por hectare.

Esta última edição da pesquisa foi realizada no 
período de 17 a 21 de agosto. Os técnicos da estatal 
entrevistaram agricultores, agrônomos, técnicos de 
cooperativas, secretarias de agricultura, agentes fi-
nanceiros e órgãos de assistência técnica e extensão 
rural dos principais polos produtores do País.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados .

As exportações de soja em grãos feitas por Mato 
Grosso acumulam crescimento de 27% em relação 
ao volume de negócios realizados no período de ja-
neiro a agosto de 2009, contra a mesma temporada 
de 2008.

Conforme detalhes da balança comercial divul-
gados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, as vendas do grão somam 3,81 
bilhões de dólares.

As cifras arrecadadas por meio dos negócios com 
o grão representam 60,53% do total acumulado pela 
pauta estadual, que em 8 meses de 2009 contabiliza 
6,3 bilhões de dólares, volume 16,35% acima do acu-
mulado em igual período do ano passado.

Na análise mensal, agosto negociou 804,09 mi-
lhões de dólares, retração de 10% frente ao saldo do 
mês anterior. Sobre as exportações, mais de 703 mi-
lhões de dólares foram arrecadados com vendas de 
produtos básicos, como a soja em grão. Em relação 
às importações, a queda mensal é de 52,43%, já que 
o realizado em agosto somou compras de 66,23 mi-
lhões de dólares.

Entre os produtos com melhor desempenho até 
o momento estão milho (+40,23%), carne de frango 
(+69,11%), couro (+59,56%) e carne suína (+37,07). 
Já entre os produtos mais negociados, as maiores 
baixas se concentram no óleo de soja (-75,45), carne 
bovina (-34,16%) e madeiras bruta (-83,65%) e a ser-
rada (-37,97%).

O ranking local é liderado por Rondonópolis, 
seguido por Sapezal. No ranking nacional ocupam 
a 32ª e 43ª posição, respectivamente. Rondonópolis 
(210 quilômetros ao sul de Cuiabá) lidera, mas vem 
em 2009 perdendo ritmo nas vendas. Acumula saldo 
de exportações de US$665,94, mas as cifras repre-
sentam queda de 16,92% em relação aos US$801,65 
arrecadados em igual período de 2008. Sapezal (480 
quilômetros a noroeste de Cuiabá) tem expansão de 
55,40%, com faturamento de 474,44 milhões de dóla-

res, contra 211,58 milhões de dólares nos primeiros 
8 meses de 2008.

Seguem o ranking nacional: Sorriso (56ª), Lu-
cas do Rio Verde (58ª), Cuiabá (60ª), Campo Novo 
do Parecis (64ª), Nova Mutum (69ª) e Primavera do 
Leste (93ª).

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , em 
primeiro lugar, na condição de Presidente da Comis-
são Especial criada para analisar a PEC nº 47/03, que 
define a alimentação como direito social, quero con-
vidar a todos para participarem amanhã, às 9h30min, 
da nossa última reunião de audiência pública. A partir 
da próxima semana começaremos os debates, para 
termos condições de votar o parecer do Relator.

É claro que votaremos a favor. Inclusive, vamos 
defender que essa decisão ocorra na Comissão Es-
pecial ainda no mês de setembro; no mais tardar, no 
início do mês de outubro.

Em segundo lugar, registro que hoje pela manhã 
recebi uma comitiva de Rondônia. Vou votar a favor de 
proposta de emenda à Constituição de interesse dos 
servidores públicos do Estado, exatamente para que 
seja resolvida definitivamente a situação deles.

Por último, Sr. Presidente, registro que na última 
segunda-feira, dia 14 de setembro, nós comemoramos 
o primeiro mês de lançamento do Portal 14 pelo PTB 
no Estado da Paraíba.

Durante esse período, para surpresa de nos-
sa equipe, essa ferramenta eletrônica recebeu 3.012 
acessos. Esse número demonstra o interesse dos 
nossos simpatizantes, filiados e dirigentes partidários 
no acompanhamento da vida da nossa agremiação. 
Esse fato também nos obriga a manter a produção 
dentro dos critérios da responsabilidade e das regras 
modernas.

O PTB da Paraíba está em período de cresci-
mento. A direção está consciente do seu compromisso 
político. Também está preocupada em se manter atenta 
aos interesses dos nossos correligionários.

Conforme eu disse, fomos visitados por 3.012 
internautas. Isso demonstra não só o êxito daquela fer-
ramenta, mas, principalmente – estamos conscientes 
disso –, que nossos correligionários, nossos filiados, 
nossos dirigentes partidários concordaram com a pro-
dução. Inclusive, com essa ferramenta, nosso filiado 
vai ter condições de acompanhar a vida partidária do 
PTB na Paraíba.

Faço este registro de forma alegre, feliz e até 
vitoriosa.

Quero dizer aos nossos correligionários, aos nos-
sos filiados, à família petebista paraibana que vamos 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50383 

continuar nosso trabalho com a mesma responsabili-
dade e, acima de tudo, em sintonia com o desejo de 
todos aqueles que querem participar da construção 
do nosso projeto para 2010.

Sr. Presidente, nos 20 maiores Municípios parai-
banos, o PTB é o segundo maior partido. Com essa 
classificação, com esse ranking, como Presidente da 
agremiação, reassumo o compromisso de estar atento 
à voz rouca das ruas.

Queremos, portanto, deixar registrado o nosso 
agradecimento, com a certeza de que não iremos de-
sapontar os nossos companheiros e companheiras.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, saúdo os servidores 
de Rondônia e comunico que sou do Rio de Janeiro, 
mas votarei favoravelmente a essa PEC, até porque 
existe um segmento de irmãos de vocês no Rio de 
Janeiro: são os PMs e bombeiros militares do antigo 
Distrito Federal.

Tanto quem se inativou antes de 1960, data da 
mudança da Capital, como quem era pensionista naque-
la época está alijado de qualquer processo de reajuste 
ou de recomposição salarial, bem como uma parcela 
um pouco maior de servidores, os PMs e bombeiros 
que fizeram a opção, mas continuaram prestando ser-
viço no Rio de Janeiro. Desde 2001, eles estão sem 
qualquer recomposição salarial, a não ser algumas 
quirelas em função de gratificações.

Deputado  Inocêncio Oliveira, nestes 2 minutos que 
me restam, abordo também um assunto constrangedor, 
uma vez que leis não estão sendo cumpridas.

Trata-se de uma nota – com toda a certeza, o 
Comandante do Exército está bastante constrangido – 
muito divulgada pela imprensa, a Ordem Fragmentada 
nº 6, que determina, entre meados de setembro e final 
de outubro, o meio expediente às segundas-feiras e 
também às sextas-feiras, sem almoço e, logicamente, 
sem jantar para o praça prestador do serviço militar 
inicial, o recruta.

Alguns aqui, com toda a certeza, já foram recrutas 
do nosso glorioso Exército Brasileiro e sabem que a 
grande massa, para não dizer a totalidade, que presta 
o serviço militar obrigatório é de filhos de gente humil-
de, filhos de pobre. Muitas vezes vemos na certidão 
de nascimento, com parecer em várias comissões de 
seleção, a expressão: pai não declarado. Essas pes-
soas, ao se alistarem, estão sendo agora – agora não, 
desde o Governo Fernando Henrique Cardoso – im-
pedidas de almoçar durante o expediente e também 
de comer um lanche no final da tarde, por restrições 
orçamentárias.

Quero, logicamente, saudar o Ministro Nelson Jo-
bim e os Comandantes Militares, inclusive o do Exército, 

pela briga para conseguirmos o salário mínimo para 
os recrutas, pois, até o início do ano passado, eles ga-
nhavam, a título de remuneração, menos da metade 
do salário mínimo. Contudo, Sr. Presidente, o fato de 
estarmos defasados quanto a essa questão não justi-
fica deixar os recrutas sem o prato de comida.

O Deputado  Arolde de Oliveira, que foi capitão 
do Exército, e o Deputado  Inocêncio Oliveira, que foi 
tenente do Exército, sabem muito bem do que estamos 
falando. Então, apelo para o Ministério Público Militar, 
tão zeloso quando assiste a uma denúncia nos meios 
de comunicação e questiona até o Comandante do 
Exército, que faça o mesmo agora, não questione o 
Comandante do Exército, mas colha informações no 
Exército e busque as autoridades responsáveis pelo 
contingenciamento de recursos.

É um crime nós tirarmos do recruta um prato de 
comida. Na sexta-feira, ele chega com fome ao quartel, 
porque é pobre e geralmente mora numa favela. Como 
ele começa o expediente às 13h e vai até as 18h sem 
comer, está propenso a fazer besteira ao longo da noi-
te, e aos sábados e domingos também.

Sr. Presidente, trata-se de uma questão huma-
nitária. Eu apelo ao Ministério Público Militar para a 
resolução dessa questão.

O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só 
um segundo. Eu só queria dizer aos companheiros 
de Rondônia para ficarem tranquilos. O plenário está 
vazio porque os Deputados  ainda se encontram nas 
Comissões. Mas até a meia-noite vamos votar a PEC. 
Podem ficar tranquilos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado  Julião Amin, último 
orador deste período.

O SR. JULIÃO AMIN (PDT-MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , há meses venho denunciando desta tribuna 
o processo armado para cassar a soberana decisão 
do povo maranhense. O que mais chama a atenção 
nesse processo é a velocidade com que ele correu. 
Aquilo que a lei não nega nem mesmo a um batedor 
de carteira, ou seja, o direito sagrado ao duplo grau 
de jurisdição, negou a um homem digno como o Dr. 
Jackson Lago.

O Governador do Maranhão, eleito após uma 
luta tenaz e desigual de 40 anos, enfrentando todas 
as forças do atraso político, foi afastado do cargo pela 
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simples presença em um ato público, muito antes de 
ser candidato.

Bem disse o jornalista José Arbex, na revista 
Caros Amigos, que o que aconteceu foi um “puro e 
simples golpe. Golpe vagabundo, de republiqueta de 
banana. Golpe de jagunço, de gente baixa e mesqui-
nha, de pigmeu moral.”

O que não sabíamos, porém, é que o segundo 
ato dessa opereta iria acontecer meses depois, exa-
tamente nesta segunda-feira, quando o Ministro Eros 
Grau, do Supremo Tribunal Federal, deferiu medida 
liminar na ADPF nº 167, que tramitava desde o dia 2 
de março de 2009, admitindo que compete aos TREs 
o julgamento dos Governadores de Estado. Com isso, 
o Ministro sustou os processos de cassação contra os 
Governadores Marcelo Déda e Roseana Sarney.

O mais incrível, Srs. Parlamentares, é que o mes-
mo Ministro Eros Grau havia indeferido o pedido de 
liminar do Governador Jackson Lago, 5 meses atrás, 
que trazia os mesmos argumentos que o Ministro agora 
defende. Na ocasião, o Ministro Eros Grau sustentou 
que essa e outras teses eram “manifestamente inca-
bíveis”, decidindo que “o Tribunal Superior Eleitoral 
é competente para julgar o presente recurso” e que 
“a jurisprudência pacífica desta Corte está alinhada 
nesse sentido”.

Vejam bem, nobres colegas: passados 5 meses, 
a mesma tese que serviu para sustentar a condenação 
do Governador do Maranhão agora é interpretada de 
maneira oposta, para sustentar a absolvição espúria 
de uma Governadora que o povo não escolheu.

E disse mais o Ministro na sua peroração: afirmou 
S.Exa. ser “manifestamente incabível” que os que forem 
cassados possam ficar “sem qualquer possibilidade de 
reparação pelo tempo que deixarem de exercer man-
datos outorgados pela soberania do voto popular”.

Como aceitar que o TSE tinha competência para 
cassar o Governador do Maranhão, Jackson Lago, e 
esse mesmo TSE agora não pode cassar Roseana 
Sarney em processo regente nas mesmas eleições?

Será que existe um Ministro Eros Grau no TSE 
e outro no STF? Ou serão esses os 2 graus de juris-
dição, o Grau do TSE e o Grau do STF?

O povo do Maranhão merece respeito, Sr. Presi-
dente, e merece, acima de tudo, saber se o seu voto tem 
valor. Será possível que todas as instituições se curvem 
à vontade despótica de uma família oligárquica?

Agora mesmo – pasmem V.Exas. –, o jornal O 
Estado de S. Paulo continua sob censura, impedido 
de divulgar informações sobre investigação da Polícia 
Federal que atingiu o empresário Fernando Sarney, filho 
do Presidente do Senado, José Sarney. A decisão foi 
tomada por um desembargador amigo de Sarney, que 

não teve a decência de se considerar impedido para 
julgar. A medida atinge o coração do princípio demo-
crático, pois cria obstáculos a um órgão de imprensa 
que obteve informações de fonte confiável.

Ora, em vez de se punir quem vazou a informação, 
pune-se quem teve o mérito jornalístico de divulgá-la, 
o que contraria a Constituição de 1988, que garante 
amplo direito à liberdade de imprensa.

Bem alertou o Presidente da Associação dos 
Magistrado Brasileiros, Ministro Mozart Valadares: 
“numa democracia consolidada não podemos admi-
tir censura ou limitação à liberdade de expressão”. 
Também o Promotor de Justiça José Carlos Cosenzo, 
Presidente da Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público, bradou que “este caso é absurdo. 
Em plena vigência do Estado democrático, vetar o di-
reito da sociedade de saber o que está acontecendo 
é inadmissível”.

Esses são os fatos que inquietam o povo do 
Maranhão. Há um ano o Governador Jackson Lago 
alertava a Nação para o fato de o Maranhão estar se 
tornando uma Galápagos política, uma ilha onde não 
valem as regras da democracia. Não vale o princípio 
da alternância de poder, não vale o debate da opinião 
pública, não vale a sagrada isenção do judiciário.

Estamos vendo agora o Maranhão dar lições 
para todo o Brasil: censuram um dos maiores jornais 
do País, antecipam decisões judiciais das mais altas 
cortes, processam jornalistas, desmoralizam a palavra 
ética, numa comissão de faz-de-conta.

A esse filme, que passa todos os dias no Mara-
nhão, nunca pensei assistir no cenário nacional.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

Concedo a palavra, para uma breve intervenção, ao 
Sr. Deputado  Arolde de Oliveira. Em seguida, aos 
Deputados  Alceni Guerra e Chico Lopes, para iniciar-
mos o Grande Expediente.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (DEM-RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados , todos os dias milhares de pessoas em 
todo o País estão produzindo ou consumindo porno-
grafia infantil. Todos os dias milhares de pessoas em 
todo o País estão seduzindo, aliciando e abusando 
sexualmente de crianças e adolescentes. A situação 
é dramática e dá ao Brasil o infeliz posto de maior 
consumidor de pornografia infantil do mundo inteiro. 
A situação é muito triste, o Brasil está entre os países 
do mundo em que mais se pratica a pedofilia. Crianças 
inocentes e ingênuas são transformadas em produtos 
para sustentar um comércio marginal bilionário, alimen-
tando uma tara doentia num ciclo contínuo e crescente 
que precisa ser interrompido com urgência.
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O Senado Federal, ao instalar a Comissão Par-
lamentar de Inquérito da Pedofilia, deu um passo im-
portante e decisivo no controle da violência sexual 
contra crianças e adolescentes. Aos poucos, com o 
início das investigações e com as audiências públicas, 
as resistências da incredulidade e da inação consen-
tida foram sendo superadas e os resultados positivos, 
imediatamente, demonstraram a gravidade e a exten-
são do problema.

Por proposta da CPI da Pedofilia, foi promulga-
da a Lei nº 11.829/2008, que modificou o Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, nos arts. 240, 241 
e 244, adicionando novos crimes aos previstos no 
Código Penal, estupro, atentado violento ao pudor e 
de corrupção de menores. O foco dos novos crimes 
incluídos no ECA é a potencialização trazida pela In-
ternet às práticas de pornografia infantil. Assim foram 
capitulados como crimes a produção de pornografia 
infantil, a divulgação de pornografia infantil, a produ-
ção de pornografia infantil simulada, o aliciamento de 
criança e o crime de prostituição infantil.

Com esses novos instrumentos legais foi pos-
sível ampliar a abrangência e aprofundar o grau das 
investigações, principalmente sobre a Internet e seus 
principais agentes provedores. As ações coordenadas 
da CPI, do Ministério Público, da Polícia Federal e da 
Justiça conduziram a incríveis descobertas e centenas 
de prisões em todo o território nacional. Ao mesmo 
tempo, o Brasil foi alçado à condição de vanguarda 
no combate a crimes dessa natureza na Internet. Foi 
constatado que a maior incidência de casos de pedo-
filia ocorre no seio da família, com parentes e amigos 
próximos, e o número de casos é alarmante.

O Presidente da CPI da Pedofilia, Senador Mag-
no Malta, está empreendendo uma verdadeira cruzada 
nacional para a informação e a conscientização da po-
pulação sobre a abrangência e gravidade do assunto. 
Emprega uma farta lista de casos reais, identificados 
pela CPI, para ilustrar as principais formas de aborda-
gem que o pedófilo usa para aliciar crianças e adoles-
centes, e mantê-los em silêncio por medo das conse-
quências. Por isso, a principal peça de combate são 
os próprios pais, que devem orientar os filhos e estar 
atentos aos seus movimentos, hábitos e mudanças 
de comportamento. Quando constatarem um crime de 
pedofilia, devem denunciar imediatamente.

No Estado do Rio de Janeiro, estou me juntando 
a essa cruzada do Senador Magno Malta, à campanha 
contra a pornografia infantil e contra a pedofilia, no sen-
tido de conscientizar as famílias e a população em geral 
sobre essa triste realidade e a importância de denunciar 
os crimes de abuso sexual contra crianças.

Juntem-se a nós. Todos contra a pedofilia! 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado  Alceni Guerra, por 
1 minuto.

O SR. ALCENI GUERRA (DEM-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oli-
veira, não constrangido, porém abismado, sou obrigado 
a repetir uma declaração que partiu do Senador Mag-
no Malta – a quem o Deputado  Arolde de Oliveira se 
referiu –, por não querer carregar para o meu currícu-
lo o silêncio à mais grave acusação que já ouvi nesta 
Legislatura. E o faço com admiração ao Senador, ao 
seu trabalho, à sua dedicação.

Disse o Senador, na última semana, na Comissão 
de Seguridade Social e Família, que 50% dos Conse-
lhos Tutelares no Brasil estão infiltrados por pedófilos. 
Pedofilia é uma perversão sexual grave, que seduz 
crianças e adolescentes.

Não vou carregar para a minha história política o 
silêncio perante essa declaração do Senador, embora 
tenha admiração pelo seu trabalho. Esta Casa precisa 
esclarecer esta infâmia: 50% dos Conselhos Tutelares 
em que confiamos, que elegemos, que delegamos a 
representação e a defesa das crianças estariam infil-
trados por pedófilos.

É preciso investigar. Pedi isso hoje à Deputada  
Elcione Barbalho, Presidenta da Comissão de Segu-
ridade Social, e peço a V.Exa., que ocupa a Presidên-
cia nesta tarde. É uma infâmia que não podemos levar 
para casa em silêncio.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, por um minuto, ao Deputado  Chico 
Lopes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais 
uma vez, quero pedir ao Ministro dos Transportes que 
faça, ele mesmo, uma visita surpresa ao Ceará, para 
desvendar o mistério em relação às BRs. Para ir ao 
Piauí, passando por Serra Grande, a estrada é um ta-
pete. De Aracati ao Rio Grande do Norte, é outro tapete, 
mas nas estradas do Ceará não conseguimos transitar 
com tranquilidade. E mais de 40 milhões foram gastos 
nesses últimos 3 anos só em conservação!

Pedimos ao Ministro uma resposta ao que vem 
acontecendo nas estradas do Ceará que não vem acon-
tecendo nas outras estradas federais no Brasil.

Portanto, nosso protesto e, ao mesmo tempo, 
o nosso apelo ao Ministro dos Transportes para que, 
de uma vez por todas, haja segurança nas estradas 
do Ceará.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado  Carlos Brandão.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , em recentemente visita a Imperatriz, onde 
fui acolhido com muita felicidade, pude constatar os 
novos ares que cobrem a cidade de desenvolvimento 
e novas perspectivas de crescimento.

A população exala esperança, enquanto tratores e 
caminhões correm as ruas da cidade, que estão sendo 
reformadas e pavimentadas. É o Governo do colega 
peessedebista Sebastião Madeira, que está levando 
dignidade para uma região historicamente esquecida 
pelos governantes estaduais.

A oficialização da instalação da fábrica da Suzano 
Celulose e Papel em Imperatriz foi muito comemorada! 
A fábrica é uma das 3 novas unidades a serem insta-
ladas no País. O início do funcionamento está previsto 
para 2013, com um investimento de 4 bilhões de reais. 
Serão gerados cerca de 10 mil empregos. Somente na 
fase de construção, que deve durar 2 anos, serão 8 
mil empregos diretos e indiretos. Na fase de operação, 
serão 4.600 postos de trabalho no manejo da flores-
ta e outros 1.500 na fábrica de celulose, numa oferta 
de 5.800 empregos diretos e mais de 25 mil postos 
de trabalho indiretos, de acordo com o planejamento 
apresentado pela empresa.

Faço questão de ressaltar esses números, Sras. 
e Srs. Deputados , porque eles mudarão a realidade 
dessa cidade que hoje já é considerada a segunda 
mais importante do Maranhão.

Com o anúncio da instalação da Suzano, é pos-
sível acreditar que pode até demorar, mas um dia as 
sementes brotam. E essa é uma luta historicamente tra-
vada pelo Prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira.

A partir de muito esforço, desde quando ainda era 
nosso colega aqui na Câmara dos Deputados  e buscava 
levar o desenvolvimento para a cidade de Imperatriz, o 
Prefeito Sebastião Madeira vem traçando um caminho 
de políticas acertadas nas áreas social, de saúde, de 
educação e de infraestrutura, o que agora se consagra 
com um investimento de grande porte.

Dessa forma, portanto, parabenizo o colega Se-
bastião Madeira, que está fazendo um governo bri-
lhante na cidade de Imperatriz. Parabenizo também a 
população local pelo acerto de escolher um governante 
eficaz, alguém que muito lutou e continua lutando para 
levar mais oportunidades para Imperatriz!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. ANGELA PORTELA (PT-RR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , durante a passagem do Presidente Lula 
por Roraima, na última segunda-feira, 14, foram anun-

ciados convênios e projetos que considero de grande 
relevância para a população daquele Estado e de toda 
a região amazônica, entre eles a perspectiva de cons-
trução da estrada que ligará Boa Vista a Georgetown, 
capital da Guiana.

Entre todos os temas abordados pelo Presidente, 
no entanto, o que considero mais urgente é a necessi-
dade de conclusão do Programa Luz Para Todos, que 
está paralisado há 2 anos por pendências do Gover-
no Estadual.

Já tratei desse tema inúmeras vezes nesta tribu-
na, exatamente por entender a gravidade do problema. 
O Governo do Estado recebeu os recursos e não os 
aplicou adequadamente. O resultado é que milhares 
de famílias continuam esperando pela rede elétrica 
que nunca chegou.

Só quem vive no interior do Estado, nas vicinais, 
sem estradas adequadas e sem qualquer rede de pro-
teção social, sabe a falta que faz o fornecimento de 
energia, uma tomada para ligar a geladeira e assim 
conservar os alimentos, uma lâmpada para minimizar 
a escuridão. Sem falar na impossibilidade de investir 
para ampliar a produção de alimentos nas proprieda-
des rurais.

Roraima é o caso mais flagrante de atraso do 
Luz Para Todos. As distribuidoras conseguiram cum-
prir pouco mais de 20% da meta estabelecida. Essa 
foi a razão para o Presidente Lula ter cobrado empe-
nho do Governador Anchieta Júnior, fazendo eco a 
todos os pronunciamentos que já fiz nesta tribuna a 
respeito do tema.

A Companhia Energética de Roraima, responsá-
vel pela distribuição no interior do Estado, tinha como 
meta atender 9 mil famílias. Apesar disso, de 2004 até 
agora a empresa, que pertence ao Governo Estadual, 
só realizou 2.387 ligações.

No caso da Boa Vista Energia, que atende a 
capital, a meta era levar energia a 2.100 domicílios 
na zona rural, mas até agora só conseguiu fazer 851 
ligações. As 2 empresas estão inadimplentes junto à 
ELETROBRÁS e, portanto, impedidas de formalizar 
novos convênios e obter recursos para a conclusão 
do programa.

Vejam o absurdo da situação: a Companhia Ener-
gética de Roraima firmou convênio com o Ministério de 
Minas e Energia no valor de 24 milhões de reais para 
cumprir sua parte do Luz para Todos. Recebeu e não 
aplicou a primeira parcela, de 7 milhões.

O resultado é que desde o segundo semestre de 
2006 a companhia estadual está inadimplente. Nem 
sequer prestou contas da primeira parcela que recebeu 
ou comprovou ter aplicado a totalidade dos recursos.



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50387 

Para se habilitar a receber novos repasses, a em-
presa terá que devolver o dinheiro que recebeu e não 
aplicou, pelo menos não prestou contas. Corrigidos, 
esses 7 milhões já são, hoje, 10 milhões e 500 mil reais, 
que sairão, naturalmente, dos cofres públicos.

Como o Luz para Todos tem data para acabar 
(dezembro de 2010), a única coisa que posso fazer é 
continuar denunciando a má aplicação dos recursos 
públicos. E espero que, a partir do momento em que o 
Presidente Lula demonstrou interesse pelo tema, uma 
solução seja encontrada pelo Ministério de Minas e 
Energia e a ELETROBRÁS.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados , parafraseando nosso presidente, 
“nunca na história deste País” o Rio Grande do Sul 
viveu uma crise política com estas dimensões e por 
tanto tempo.

Se eu fosse dedicar este discurso a relembrar os 
escândalos e as denúncias, o espaço seria pequeno.

Tarifaço, CPI do DETRAN, compra da casa da 
governadora, Operação Rodin, imobilismo diante da 
crise econômica, uso da Brigada contra os movimen-
tos sociais, assassinato de trabalhador rural, denún-
cia do Ministério Público, e, por fim, o processo de 
impeachment.

O Rio Grande não merece a crise política per-
manente em que vivemos.

Essa crise tem afetado todos os setores da vida 
dos gaúchos. No auge da crise econômica, o Rio Gran-
de do Sul teve uma queda ainda maior que a média 
nacional. Segundo dados do próprio Governo, este ano 
a arrecadação do Estado caiu mais de R$500 milhões 
na receita, em relação ao valor orçado para este ano. 
A máquina pública, que já sofria com o seu desmonte, 
agora está parando pela falta de recursos.

Na área de saúde, o Rio Grande foi o Estado que 
menos investiu, aplicando 3,75% do orçamento, em 
vez dos 12% previstos na Constituição.

Na educação, os resultados da Prova Brasil mos-
tram que a qualidade do ensino vem caindo.

O Brasil e o Rio Grande precisam de um novo 
pacto político: pautado no trabalho e emprego, no for-
talecimento do Estado, na inclusão de milhares em 
políticas sociais.

A saída é econômica? Sim. Mas as escolhas de 
caminhos econômicos são políticas. Por isso é preciso 
fazer política, é necessário ir além.

Precisamos mais do que medidas pontuais para 
superar os vínculos de nossa economia com o neolibe-

ralismo. A crise nos dá a oportunidade de acelerarmos 
a busca do nosso desenvolvimento.

Em respeito à sua história e ao seu povo, nosso 
Estado merece muito mais! 

Muito obrigada!
O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , antes mesmo de ser eleito Deputado  Fe-
deral, eu já tinha como meta lutar pela liberação de 
recursos para ampliação da rede de abastecimento de 
água tratada, a fim de atender a população da zona 
leste da Capital do meu Estado.

Vejo com tristeza o sofrimento dos moradores 
daquela região com a falta de água potável. As famílias 
são submetidas a constrangimentos, tendo de buscar 
água em colégios distantes de suas residências ou de 
perfurar poços amazonas, que em sua maioria secam 
no verão, deixando a água salobra e imprópria para 
o consumo.

Foi essa população sofrida que veio até nós soli-
citando melhoria. Naquela ocasião eu afirmava que, se 
fosse eleito Deputado , iria trabalhar no sentido de levar 
água tratada para 100% das residências da zona leste. 
Lembro também que, quando era Prefeito do Município 
de Candeias do Jamari, afirmava que iria levar 100% 
de água tratada à população. Muitos não acreditaram 
em mim, mas eu consegui fazer o que prometi. Isso me 
deu força para continuar lutando. Fui eleito Deputado  
Federal. Um dos meus primeiros atos em Brasília foi 
buscar informação de como poderia fazer para cumprir 
esse compromisso. No início de 2007, protocolamos 
nosso pleito na Casa Civil, por meio da Ministra Dilma 
Rousseff e também no Ministério das Cidades, solici-
tando a inclusão de Porto Velho nas obras do PAC, com 
saneamento e água tratada. Lembro-me bem de que 
recebemos uma resposta positiva da Ministra Dilma 
Rousseff de que a nossa Capital seria contemplada.

O que me deixou satisfeito foi poder votar, como 
Deputado  Federal, pela liberação de recursos do Or-
çamento para as obras do PAC, onde foram incluídas 
as obras de Porto Velho. Agora estamos vendo o início 
das obras, e em breve teremos água em 100% das 
residências da Capital.

Quero destacar o empenho da Ministra Dilma, 
no sentido de direcionar recursos do PAC para as 
obras de tratamento de esgoto sanitário e ampliação 
do sistema de abastecimento de água de Porto Velho, 
e a agilidade do Governador Ivo Cassol para executar 
essas obras. Enalteço o Governo de Rondônia, que 
em parceria com o Governo Federal lançou mais uma 
etapa das obras do sistema de coleta, tratamento e 
disposição final de esgoto sanitário de Porto Velho. Ao 
todo estão sendo investidos mais de R$644 milhões, 
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com contrapartida do Governo do Estado de mais de 
R$200 milhões e outra parcela de financiamento que 
gira em torno de R$111 milhões.

Sinto-me gratificado por saber que em breve os 
moradores da zona leste, depois de muitos anos de 
sofrimento, serão beneficiados com água tratada. De-
dico o meu mandato a esse trabalho de parceria com 
a população. Juntos, certamente conseguiremos no-
vas conquistas.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Jofran Frejat, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) – Concedo 
a palavra ao Sr. Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , certamente muitos dos meus pares aqui 
presentes já leram o Relatório da Administração do 
Banco do Brasil S.A. relativo ao primeiro semestre – 
encerrado em 30 de junho de 2009 –, publicado pela 
imprensa no último dia 21 de agosto.

Os números contábeis colocam a tradicional e se-
cular instituição de crédito fundada por D. João VI em 
1º lugar no ranking dos bancos brasileiros, elevando-o 
também à primeira posição na América Latina.

Naturalmente o Banco não ficou imune à crise 
financeira mundial, mas a contração econômica está 
perdendo força e a confiança começa a restaurar-se 
nos mercados financeiros e a refletir-se nos preços dos 
ativos bancários, com o aumento da sua liquidez.

No Brasil, o consumo manteve-se, de modo ge-
ral, em níveis estáveis, e o setor de serviços continuou 
evoluindo satisfatoriamente.

O Banco do Brasil aproveitou-se das medidas 
monetárias e de crédito criadas pelo Banco Central, 
e sua oferta de crédito aos setores produtivos – indús-
tria, agricultura, pecuária e serviços – manteve-se em 
níveis até elevados, sustentando a atividade econô-
mica e, em consequência, contribuindo para manter 
o emprego.

O Banco aumentou também a oferta de crédito 
a pessoas físicas, o que igualmente contribuiu para 
apoiar o consumo individual e, consequentemente, a 
atividade comercial.

O lucro do Banco no semestre foi de R$4 bilhões, 
com um retorno sobre o patrimônio líquido de 27,4%, 
o que é extraordinário, considerando-se a vivência da 
crise econômica global. Os acionistas tiveram uma 
remuneração de R$1,6 bilhão – R$903,9 milhões sob 
a forma de juros sobre o capital próprio e R$701,6 mi-
lhões em dividendos.

Cumpre destacar a expansão estrutural do Ban-
co do Brasil no mercado, incluindo a parceria firmada 
com o Banco Votorantim, dando-lhe uma participação 
mais ativa no segmento de financiamento a veículos. 
Destaque-se também a venda da sua participação 
acionária na Visanet. Outras operações exitosas re-
sultaram das incorporações do Banco do Estado de 
Santa Catarina, do Banco do Estado do Piauí e do 
Banco Nossa Caixa.

Ressaltam ainda os investimentos sociais do 
Banco, que atingiram no semestre analisado R$70,4 
milhões, abrangendo investimentos nas áreas de cul-
tura, com R$14,8 milhões, e esportes, com R$27,7 
milhões, e em programas de educação, geração de 
trabalho e renda e disseminação de tecnologias so-
ciais da Fundação Banco do Brasil, com recursos de 
R$27,9 milhões.

Esse lucro de R$4 bilhões no semestre mostra 
o acerto da estratégia administrativa do Banco, que, 
em grandes números, tem o seguinte perfil: base de 
clientes, R$53,5 milhões; captação total de crédito, 
R$412,4 bilhões; faturamento com cartões de crédito, 
cerca de R$37,6 bilhões. E o Banco ainda mantém uma 
rede de atendimento a 6,7 milhões de aposentados e 
pensionistas do INSS. Hoje conta com 4,9 mil agên-
cias, distribuídas em 3,4 mil municípios do País, e está 
presente em 23 países. É também impressionante sua 
rede de autoatendimento: são 44 mil terminais.

Nesse universo de atuação, é digno de nota o 
fato de que o Banco do Brasil é líder em crédito ao 
agronegócio entre as instituições que formam o siste-
ma nacional de crédito rural, e entre os projetos que 
financia está o programa de biocombustíveis.

Muito mais teria a dizer e a exaltar sobre a atu-
ação do Banco do Brasil, mas os números divulga-
dos, com apoio em análise técnica sucinta, são de 
fácil assimilação por todos os que se interessam em 
conhecer a extensão operacional do Banco, inclusive 
via Internet.

Minhas congratulações à Diretoria do Banco do 
Brasil S.A., representada pelo seu Diretor-Presidente 
Sr. Aldemir Bendine, que dá ao Governo do Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva um exemplo de eficiência 
e eficácia na área econômico-financeira.

Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados , causa-nos espécie a maneira como 
se falta à verdade neste País exibindo números ma-
quiados que não condizem com a realidade, embora 
sejam oficiais.

Como se não bastasse o descompasso entre os 
números oficiais e a realidade no dia a dia de cada 
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brasileiro, estamos diante de perspectivas sombrias, 
tendentes a elevar ainda mais nossa preocupação com 
o futuro do País, na medida em que as famílias brasilei-
ras ampliaram o consumo de produtos como alimentos, 
bebidas e produtos de higiene neste ano, mas que isso 
foi sustentado pelo aumento do endividamento.

O que vemos, Sr. Presidente, é um Brasil tomado 
pela extrema pobreza, que antes atingia só as perife-
rias e agora aflige as grandes cidades.

De certo que o Produto Interno Bruto não pode 
de ser indicador dos mais confiáveis de saúde econô-
mica de uma nação. E é certo também que, no caso 
do Brasil, menos ainda.

O fato é que começamos a empobrecer em ter-
mos de nossa riqueza global comparada, fato preocu-
pante. Observamos também que a distribuição desta 
não melhorou. Continua de mal a pior, está péssima, 
no fundo do poço. Mas o que ainda não se viu é que, 
também em termos absolutos, empobrecemos. Nos-
so PIB diminui em comparação com o PIB dos outros, 
que também cai ano após ano, com relação ao que 
significava no ano anterior.

A escalada desenfreada da recessão assume 
proporções de verdadeiro estrangulamento, enquan-
to os números mostrados pelos técnicos da área eco-
nômica nos dão uma realidade virtual. Só que não se 
sabe em que se baseiam esses pesquisadores, que 
não consultam o bolso do povo, muito menos as gôn-
dolas dos supermercados.

A grande verdade, Sr. Presidente, é que não há a 
menor perspectiva de melhora, apesar das estatísticas 
oficiais que procuram mostrar o contrário.

São essas considerações, Sr. Presidente, que 
trago novamente a esta tribuna, para que os homens 
de Governo abram os olhos, vejam a realidade com 
as cores em que é pintada e saiam da fantasia para o 
realismo que o momento exige.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Jofran Frejat, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 
2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado  Bilac Pinto.

O SR. BILAC PINTO (PR-MG. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , 
como cidadão de Santa Rita do Sapucaí, em Minas 
Gerais, amante orgulhoso e entusiástico de minha ter-
ra e minhas origens, não poderia deixar de registrar, 
desta tribuna, o Jubileu de Ouro da Escola Técnica de 
Eletrônica Francisco Moreira da Costa, a ETE FMC, 
como é conhecida em todo o País. Fruto de um projeto 

visionário de Luzia Rennó Moreira, minha querida e 
admirada tia-avó, a ETE é hoje não apenas o resulta-
do do esforço pioneiro de uma mulher à frente de seu 
tempo; é também um empreendimento bem-sucedido, 
modelo em seu gênero, referência em todo o País e 
berço de formação de profissionais de incontestável 
competência.

Sinhá Moreira, como era conhecida em 1959, 
voltou para Santa Rita depois de longas viagens pelo 
mundo. Dona de sagacidade e perspicácia incomuns, 
D. Sinhá impressionou-se particularmente com a tec-
nologia japonesa – e sua repercussão na economia do 
País e na qualidade de vida da população.

De volta à sua terra, movida por um senso extra-
ordinário de responsabilidade social, resolveu empregar 
parte de seu tempo e de seu patrimônio na criação de 
uma escola técnica. Fundou assim a ETE, expressa-
mente colocada sob a direção dos padres jesuítas lo-
cais. Sob a égide dos preceitos religiosos da secular 
Companhia de Jesus, a ETE vem se desenvolvendo 
desde então, acompanhando a revolução tecnológica 
e as necessidades do mercado, do mesmo modo que 
participa das demandas educacionais do País.

Vale enaltecer, desde já, Sr. Presidente, a orien-
tação jesuíta que presidiu ao crescimento e consoli-
dação da ETE. Como todos sabemos, a Companhia 
de Jesus acumulou imensa experiência e tradição em 
projetos educacionais, nos quais imprime de forma 
consistente e definitiva a doutrina cristã. Em seus es-
tabelecimentos, a formação do indivíduo é baseada 
no amor ao próximo, na responsabilidade comunitária, 
na comunhão entre fé e cultura, na busca pela justiça 
e pelo conhecimento. Propondo Cristo como modelo 
da vida humana, a educação jesuíta promove valores 
altruístas e transformadores, capazes de aperfeiçoar a 
sociedade rumo a um modo de convívio mais produtivo 
e mais fraterno, com inclusão de todos para benefício 
de todos, sem distinção.

Sobre essa base, a Companhia de Jesus vem 
construindo centros educacionais de grande eficiên-
cia, formando profissionais responsáveis, ativos e hu-
manitários. Não foi diferente na ETE, cujo padrão de 
excelência técnica segue inalterado em 50 anos, não 
obstante acompanhe todas as mudanças sociais e 
tecnológicas vividas no País.

A primeira escola de nível médio de ensino ele-
trônico da América Latina já nasceu, repetimos, como 
proposta absolutamente ousada para a época. Para 
atender às exigências do mercado de trabalho e atu-
alizar-se pedagogicamente, passou por transforma-
ções importantes em termos acadêmicos, curriculares 
e estruturais.
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Destacam-se alguns momentos de sua história. 
No final da década de 1970, foi criada, dentro da pró-
pria escola, a primeira empresa de base tecnológica 
de Santa Rita do Sapucaí, a Linear Equipamentos 
Eletrônicos, seguida da instalação de outras peque-
nas empresas na área de eletrônica, informática e te-
lecomunicações.

Em 1980, a ETE implantou um projeto acadêmico 
de grande alcance educacional – a Feira de Projetos 
Tecnológicos da ETE (PROJETE) –, atividade cur-
ricular que consiste na integração escola/empresa, 
mediante a seleção e apresentação de projetos dos 
alunos, para públicos interno e externo. Por meio do 
PROJETE, do Programa Incubadora de Empresas da 
Agência Articuladora e do Centro de Desenvolvimen-
to, a ETE vem buscando contextualizar a educação 
profissionalizante e inserir seus alunos na vida social 
e econômica da região.

A década de 1990 é marcada por uma grande 
reavaliação da proposta da Escola, a partir dos resul-
tados de pesquisa sobre o perfil do técnico em ele-
trônica. Várias alterações de peso são incluídas na 
grade curricular. Também nos anos 90, a ETE toma 
parte na cooperação Brasil/Alemanha, pelo que se 
torna destinatária de equipamentos de ponta e parti-
cipa de cursos de atualização didática e intercâmbio 
de visitas técnicas.

Já no novo milênio, a Escola amplia suas ativida-
des e implanta o curso noturno, essencial ao acesso 
da classe trabalhadora e ao processo de educação 
continuada. Passou a atender ainda as áreas de au-
tomação industrial, telecomunicações e computação, 
além de cursos de nível básico.

Atualmente, conta com 14 laboratórios, totalmente 
equipados com tecnologia de última geração, em áreas 
tão diversas como idiomas, desenho, radiofrequência, 
eletrotécnica ou comunicação de dados. Seu corpo 
docente é constituído por 55 professores experientes 
e especializados. A Escola dispõe de auditório para 
mil lugares, anfiteatro e infraestrutura completa para 
prática desportiva. Profundamente vinculada aos inte-
resses da comunidade, oferece bolsas de estudo para 
47% das vagas disponíveis.

Seu objetivo é atuar como referência empresarial 
nos mercados nacional e internacional, nas áreas de 
educação, informática e gráfico-editorial. Esse objetivo 
está inserido na missão institucional de “proporcionar e 
permitir ao educando formação integral, de modo que 
este, como pessoa humana e profissional competente, 
possa assumir conscientemente e exercer o compro-
misso de participar da construção de uma sociedade 
mais justa e fraterna”.

O resultado desse esforço cinquentenário, Sr. 
Presidente, pode ser medido pelo ingresso de tan-
tos ex-alunos em universidades, logo após o término 
dos cursos técnicos. Do mesmo modo, pode ser me-
dido pelo sucesso profissional de outros tantos, hoje 
comerciários, industriários e industriais, ou agentes 
públicos atuantes no Governo Estadual e na adminis-
tração federal.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, nobres 
colegas, não poderíamos deixar de mencionar esse 
jubileu, que diz respeito, tão de perto, ao progresso e 
ao desenvolvimento de nossa região. A lembrança de 
D. Sinhá nos proporciona ainda um orgulho familiar que 
não pretendemos esconder. Remete, de certa forma, 
ao esforço que continuamos a fazer, de nossa parte, 
50 anos depois, atuando nesta Casa pela melhoria das 
condições de vida da população de Minas Gerais.

Nossos mais sinceros cumprimentos à diretoria 
da ETE, na pessoa do Padre Guy Jorge Ruffier, repre-
sentando as várias gerações de dirigentes e profes-
sores e do Diretor Administrativo Ialdo Correia Costa. 
Nossos cumprimentos também aos alunos da ETE, 
na certeza de que também se orgulham de pertencer 
a instituição de tal porte e compartilhar dos objetivos 
maiores que ensejaram sua criação.

Não podemos deixar de ressaltar os nomes dos 
nossos saudosos Pe. Raul Laranjeira de Mendonça e 
Pe. José Carlos de Lima Vaz, pessoas iluminadas que 
tivemos o prazer de conviver e presenciar a valorosa 
contribuição que deram à ETE e à nossa cidade.

Desejamos muito sucesso à Escola Técnica de 
Eletrônica Francisco Moreira da Costa, convictos de 
que continuará responsável pela formação de novas 
e brilhantes gerações.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados , venho à tribuna fazer especial des-
taque ao importante trabalho iniciado pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as 
causas, as consequências e os responsáveis pelos 
desaparecimentos de crianças e adolescentes no País 
no período de 2005 a 2007.

Lembremos que o desaparecimento de crianças e 
adolescentes é responsável por dar início, no contexto 
familiar, a muitas incertezas e medos. Incertezas e me-
dos – cabe frisar – que também se projetam com força 
por todo o tecido social, e com efeitos devastadores.

Em função da gravidade do problema, que infeliz-
mente atinge muitas famílias brasileiras, a Câmara dos 
Deputados  aprovou, no último mês de abril, o Projeto 
de Lei nº 1.842, de 2007, que cria o Cadastro Nacional 
de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. A medida 
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reveste-se de caráter importante, principalmente por 
facilitar a busca e a localização desses jovens antes 
que criminosos venham a consumar seus propósitos.

Enfatizemos, ainda, que o mundo do crime é com-
plexo e compreende, entre o rol de práticas delituosas, 
a exploração sexual, o trabalho escravo ou mesmo o 
tráfico para o exterior. Diante dessa complexidade, 
necessitamos de potentes mecanismos de preven-
ção e combate a ações criminosas. É justamente o 
que fundamenta a relevância conferida ao Cadastro 
Nacional, pois, ao apresentar essenciais informações 
sobre vítimas desaparecidas, permite uma atuação ain-
da mais efetiva do Poder Público, com o consequente 
enfrentamento de tantas redes criminosas existentes 
de norte a sul do País.

Da mesma forma que o Cadastro Nacional de 
Crianças e Adolescentes Desaparecidos tem o gran-
de mérito de tentar reverter os elevados índices des-
se preocupante problema, a CPI recém-instalada tem 
reais condições de produzir resultados positivos. Sim! 
Trata-se de oportunidade singular para que esta Casa 
de Leis contribua, com efetividade, para o estabeleci-
mento de uma política ainda mais ampla e profunda 
de investida do Poder Público nessa temática social 
tão sensível.

E digo mais, pois poderemos trazer, como funda-
mentais parceiros nessa grandiosa missão, o Ministério 
Público, o Poder Judiciário, a OAB, as organizações 
não governamentais e todos aqueles que confiam no 
enfrentamento, com vigor, do crime organizado. A partir 
dessas valiosas contribuições, associadas à compe-
tente atuação de Parlamentares, o Poder Legislativo 
talvez venha a ter – e terá – condições de apresentar 
uma legislação ainda mais adequada para proteger 
segmentos tão vulneráveis de nossa população.

Nobres Parlamentares, com o mesmo grau de re-
levância com que a estrutura do crime organizado deve 
ser objeto de cauteloso estudo, o próprio quadro de 
desagregação social, ou, ainda, os elementos culturais 
que pressionam os jovens a assumir determinados pa-
drões de comportamento serão, muito provavelmente, 
merecedores de cuidadoso exame na CPI. Por meio 
desse órgão, estou certo de que o Parlamento, uma 
vez mais, cumprirá decisivo papel.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados , ocupo a tribuna no dia de hoje para 
destacar visita que farei no próximo fim de semana ao 
Município de Coari, localizado a cerca de 370 quilôme-
tros a oeste de Manaus. Na ocasião, acompanharei as 
eleições fora de época na cidade.

Ali, Sr. Presidente, cerca de 40 mil pessoas irão 
novamente às urnas para escolher o novo Prefeito e o 
novo Vice-Prefeito. A eleição acontece no próximo do-
mingo, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral, 
depois que o Prefeito Rodrigo Alves e o Vice-Prefeito 
Leondino Mendes foram cassados pela Justiça por uso 
indevido de verba pública, em julho deste ano.

Nessas eleições, Sras. e Srs. Parlamentares, 3 
candidatos estão concorrendo: José Lobo, do PCdoB; 
Manuel Lima, do PMN; e Arnaldo Mitouso, também 
do PMN.

Coari, Sras. e Srs. Deputados , tem 67 mil habi-
tantes e nos últimos 6 anos recebeu aproximadamen-
te R$305 milhões em royalties da PETROBRAS. A 
cidade é sede das obras de construção do gasoduto 
Coari-Manaus.

Sr. Presidente, essa eleição é histórica para a 
cidade, por isso é que estarei em Coari acompanhan-
do esse pleito.

Reitero meu apoio, Sr. Presidente, ao companhei-
ro Arnaldo Mitouso. Trata-se de um homem sério e que 
tem plenas condições de passar Coari a limpo.

Com essa eleição, Sr. Presidente, Coari tem a 
chance do recomeço. Tem a chance de banir por de-
finitivo a quadrilha cujo chefe, o ex-Prefeito Adail Pi-
nheiro, está preso. Esse senhor é acusado de montar 
uma rede prostituição infantil e de desvio de recuso 
públicos, entre outros crimes.

Sr. Presidente, o próximo Prefeito tem a obriga-
ção de levantar a autoestima do povo coariense. Um 
povo trabalhador, mas que tem sofrido com os man-
dos e desmandos dos homens públicos malversados 
daquela cidade. Nas mãos do próximo Prefeito a espe-
rança de um povo, de uma cidade, de uma comunida-
de que tem clamado por mudanças. O futuro Prefeito 
só não terá sucesso se não quiser ou se estiver mal 
intencionado.

Não crer em nada disso, Sr. Presidente. Quero 
crer na seriedade e na mudança para melhor. Quero 
crer no que há de melhor para a cidade, para o povo 
e para os homens públicos. Que toda experiência as-
querosa do passado negro dessa cidade seja enterra-
do. Portanto, como homem público, só posso desejar 
o bom êxito dessas eleições e que tudo transcorra na 
verdadeira paz.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , no Município cearense de Juazeiro do Nor-
te, foram empossados, recentemente, 980 conselheiros 
locais de saúde. O fato não constitui, a rigor, inovação, 
pois está em coerência com as diretrizes gerais da 
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legislação do Sistema Único de Saúde. Não obstan-
te, demonstra a visão avançada daquela comunidade 
municipal, interessada em participar efetivamente da 
gestão e da fiscalização do serviço de saúde.

Os conselheiros terão a função de acompanhar, 
avaliar e indicar prioridades para ações de saúde a se-
rem executadas por cada unidade, na respectiva área 
de abrangência. É um trabalho pioneiro na região do 
Cariri. E, no Estado do Ceará, Juazeiro do Norte é o 
primeiro Município a implantar os conselhos locais de 
saúde. Obrigado.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados . No último dia 29 de agosto, 
o Município de Jaguaretama, do meu Estado, com-
pletou e comemorou festivamente seus 144 anos de 
emancipação política. O nome da cidade tem origem 
na língua tupi e significa “lugar onde moram as onças”. 
Mas, na verdade, o Município detém o maior rebanho 
bovino do Vale Jaguaribano, destacando-se também 
o rebanho de ovinos e caprinos, como o segundo 
maior da região. Tem uma população em torno de 18 
mil habitantes, mais da metade na área rural, onde 
se desenvolvem intensamente a pecuária leiteira e a 
agricultura de subsistência, o que é manifestado nos 
eventos voltados para a comemoração da data magna 
do Município de Jaguaretama.

Sr. Presidente, o Município cearense de Baixio 
comemorou nessa terça feira, dia 15, 53 anos de eman-
cipação política. Foi toda uma semana de programação 
variada, com desfile cívico das escolas municipais, 
maratona esportiva, eventos artísticos e culturais. Du-
rante a Semana do Município, todas as Secretarias da 
Prefeitura foram mobilizadas para prestar algum tipo 
de serviço à comunidade, inclusive expedição de do-
cumentos em praça pública. Saúdo, desta tribuna, a 
população trabalhadora e progressista da cidade e dos 
distritos de Baixio, lideranças políticas e comunitárias, 
desejando que essa data comemorativa da emanci-
pação municipal seja o marco distintivo de uma nova 
etapa na melhoria do bem-estar do seu povo.

Obrigado.
O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB-GO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados , quero chamar a atenção deste Par-
lamento para um fato lamentável ocorrido no meu Es-
tado de Goiás, onde 98 trabalhadores eram mantidos 
em condições análogas à escravidão em uma obra que 
integra o Programa de Aceleração do Crescimento. O 
fato foi manchete em todo o Brasil, com repercussão 
internacional.

Situação essa que demonstra, mais uma vez, a 
ineficiência e o despreparo total do Governo Federal 
no comando do seu programa de desenvolvimento. 

Homens e mulheres humildes, que um dia sonharam 
em dias melhores para sua família, foram encontra-
dos em situações vexatórias e degradantes entre os 
Municípios de Caçu e Itarumã, há 370 quilômetros de 
Goiânia, no sudoeste de Goiás.

Segundo dados do jornal Folha de S.Paulo, a 
contratação era feita por uma empresa que ofertava 
comida aos trabalhadores. A partir daí, eles acumu-
lavam dívidas impagáveis. Assim continuavam traba-
lhando, uma vez que não podiam sair sem quitar suas 
dívidas. Todas as características indicativas de traba-
lho escravo se faziam presentes: retenção de salários, 
violência física e moral, fraude, aliciamento, sistema 
de acumulação de dívidas, longas e deploráveis jor-
nadas de trabalho, supressão da liberdade de ir e vir, 
não fornecimento de equipamentos de proteção, ine-
xistência de atendimento médico, ambiente insalubre, 
fornecimento de água e alimentação inadequadas para 
consumo humano.

A exploração do trabalho escravo foi executada 
com a prática de outro crime: o crime ambiental. Es-
ses operários faziam, desde junho, o corte ilegal das 
árvores, alcançando uma área de 4,7 mil hectares do 
futuro reservatório da Usina Hidrelétrica de Salto do 
Rio Verdinho. Cabe ressaltar que esse consórcio crimi-
noso teve como fonte patricionadora o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES com 
o montante de R$250 milhões reais.

Essa situação vexatória deve ser combatida pelo 
Governo Federal. Aumentar o seu poder de fiscaliza-
ção nas obras é algo que deve ser realizado com mais 
rigidez, uma vez que a execução e a implementação 
de infraestruturas têm apresentado um resultado pífio 
para o desenvolvimento do País.

No local existiam pessoas que não recebiam 
salário há 3 meses. Uma vergonha, já que o PAC é 
motivo de reservas de movimentos sociais e ambienta-
listas, que avaliam que o programa prioriza a geração 
de emprego. O trabalho em tais condições afronta a 
Constituição e as leis, ferindo a dignidade da pessoa 
humana, o direito de ir e vir, a liberdade de expressão 
e o direito à própria vida.

Trata-se de princípios imutáveis da Constituição 
Federal classificados como cláusula pétrea, que não 
podem ser alterados por ação de nenhum dos Poderes 
ou iniciativa popular.

Por tudo isso, espero que o Governo Federal, 
diante desse grave fato, adote posição enérgica e puna 
exemplarmente os culpados. A condenação a meras in-
denizações para infratores ricos e poderosos não basta 
para combater essa triste e dolorosa situação, absolu-
tamente comprometedora dos direitos humanos.
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Diante dessa ação infame para o País, a mãe do 
PAC – como determinou o Presidente Lula –, a Ministra 
Dilma Rousseff, não se pronunciou e nem deu a devida 
atenção para a gravidade. Um abandono total dos seus 
filhos que lá trabalhavam para o desenvolvimento do 
projeto. Vale ressaltar que ela é cotada como possível 
candidata à Presidência da República em 2010. Um 
tremendo caos anunciado, já que no gerenciamento 
do PAC não dedica a atenção necessária, imaginem 
tomar conta da imensidão de um país continente como 
o Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB-

SC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados , assumo a tribuna da Câmara 
dos Deputados  nesta tarde para divulgar uma grande 
festa que ocorre em Criciúma, sul de Santa Catarina. 
Um evento que faz referência aos grandes homens e 
mulheres que fizeram a história dessa cidade, deno-
minado Festa das Etnias.

“Conta-me o teu passado e saberei o teu futuro.” 
Essa frase de Confúcio é bastante oportuna para ini-
ciar este pronunciamento em homenagem aos povos 
que construíram a história da cidade onde nasci, Cri-
ciúma. Berço do carvão, a cidade é polo nos setores 
da indústria de plásticos e descartáveis plásticos, da 
indústria química, da metalmecânica, da confecção, da 
cerâmica, dos colorifícios, além de grandes redes de 
supermercados, e neste mês de setembro vive a sua 
grande festa, que homenageia seus colonizadores.

Constituída por um festival gastronômico e cultu-
ral, com espetáculos folclóricos, restaurantes e barracas 
de comidas típicas, exposição e comercialização de 
peças artesanais, a Festa das Etnias 2009 vai reviver 
até o dia 19 deste mês os hábitos e tradições dos co-
lonizadores italianos, poloneses, alemães, espanhóis, 
portugueses, negros e árabes. A festa ajuda a movi-
mentar o turismo no sul catarinense, com expectativa 
de 50 mil visitantes.

O ponto forte da Festa é a gastronomia. Durante 
os dias de festa, os visitantes podem se deliciar com 
as mais típicas comidas de cada etnia. São restau-
rantes montados dentro do Centro de Eventos José 
Ijair Conti, onde são comercializados cardápios bem 
elaborados. É possível encontrar o chucrute alemão, 
vários tipos de massas italianas, o pierogue polonês, o 
quibe árabe, a feijoada dos nossos irmãos africanos, a 
paella espanhola, até mesmo os tradicionais bolinhos 
de bacalhau portugueses.

Por isso, gostaria de parabenizar em público, 
nesta tribuna, pela organização do evento, a União 
das Associações Étnicas de Criciúma, por meio do 

seu Presidente, Omar Saleh. Foi a união dessas forças 
que transformou Criciúma em cidade polo, e todos os 
anos a Festa das Etnias vem corroborar um passado 
de glórias e conquistas, que fizeram de Criciúma o 
que ela é hoje.

Uma das novidades deste ano foi a edição primei-
ra do Festival Internacional de Danças Folclóricas. Ocor-
reu nos dias 12 e 13 e contou com a apresentação da 
Companhia Jovem do Balé Bolshoi, com sede em Join-
ville. Tive a honra de fazer o contato com o Governador 
do Estado, Luiz Henrique da Silveira, para intermediar 
a vinda do grupo, sendo que fui prontamente atendido 
pelo nosso Chefe do Executivo Estadual, um entusiasta 
da cultura em seus mais diversos gêneros.

Foi um privilégio assistir a esse belíssimo espetá-
culo e ainda acompanhar outros grupos folclóricos de 
diferentes lugares do Estado, que participaram desse 
evento. Foi um show de luzes, de musicalidade e do 
colorido dos trajes típicos, que abrilhantaram ainda 
mais o tradicional evento. Aproveito para fazer uma 
especial referência ao Presidente da Etnia Espanhola, 
Júlio Lopes, pela organização desse festival.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB-PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , no último dia 9, comemoramos os 19 anos 
de vigência do Código de Defesa do Consumidor.

Com o objetivo de analisarmos os avanços e 
deficiências desse instrumento tão importante para 
assegurar o exercício da cidadania e promover a jus-
tiça social, realizamos um seminário que contou com 
a participação de autoridades, políticos, juristas, re-
presentantes de PROCONs, Defensorias Públicas e 
entidades civis. Todos os expositores apresentaram 
relevantes contribuições que merecem não só registro, 
mas, principalmente, o nosso compromisso de imple-
mentá-las no que compete ao Poder Legislativo.

Na qualidade de Presidenta da Comissão de 
Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados , 
tenho acompanhado de perto os benefícios que o 
Código trouxe para a sociedade em geral e venho ob-
servando o quanto ainda precisamos caminhar para 
que os brasileiros tenham seus direitos respeitados no 
que se refere à relação com empresas e prestadoras 
de serviços. Obtivemos grandes avanços, entretanto 
precisamos continuar trabalhando na elaboração de 
novos mecanismos capazes de tornar mais fácil a vida 
do nosso povo.

Dentre as muitas sugestões apresentadas pe-
los participantes do seminário, destaco inicialmente 
as observações feitas pelo Ministro Herman Benja-
mim, do Superior Tribunal de Justiça, um dos autores 
do Código, o qual defendeu a concessão de maiores 
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poderes aos PROCONs, de forma a que a Justiça só 
seja acionada em casos excepcionais.

Realmente, a falta de estrutura dos PROCONs, 
assim como do próprio Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, aliada 
aos reduzidos poderes coercitivos previstos em lei, de-
vem ser tema de estudo pelo Legislativo, em conjunto 
com os demais órgãos envolvidos na questão.

A tese foi reforçada pela Dra. Rosana Grinberg, 
Presidenta da Associação de Defesa da Cidadania e 
do Consumidor. Ela entende que os PROCONs estão 
preparados para não funcionar devido à carência de 
estrutura e de funcionário, e também criticou a falta 
de vontade política dos Estados para dar eficácia a 
essas instituições. Conforme afirmou, na medida em 
que os PROCONs são frágeis, a população recorre à 
Justiça, adiando a solução de casos urgentes, uma 
vez que algumas audiências são marcadas para 2 ou 
3 meses mais tarde.

Na avaliação do Ministro Herman Benjamim, o 
Código de Defesa do Consumidor, em seu conteúdo, 
não precisa de reforma geral, mas de algumas modi-
ficações. A primeira delas seria a derrubada dos vetos 
feitos à lei pelo, à época, Presidente Fernando Collor. 
Ele propôs que o Congresso busque acordo para der-
rubar esses vetos, que são pontuais e ainda não fo-
ram apreciados.

O Ministro destacou, ainda, a importância de se 
acrescentar ao texto da lei normas relativas à defesa 
dos consumidores de serviços financeiros, tendo em 
vista que esse assunto vem sendo abordado de forma 
insuficiente.

Concordo com essa ponderação, pois existe, de 
fato, uma grande lacuna a ser preenchida quanto ao 
problema.

Outro ponto por ele assinalado foi o superen-
dividamento dos consumidores, fruto da publicidade 
agressiva combinada à facilidade de crédito.

Chamo a atenção para o apelo feito pelo Dr. Ri-
cardo Morishita, Diretor do Departamento de Proteção 
e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, que 
evidenciou a necessidade de um pacto por parte dos 
Parlamentares, no sentido de se posicionarem publi-
camente contra as ameaças ao Código. Tais ameaças 
aparecem por meio de dispositivos embutidos em leis 
que tratam do assunto.

Quanto a isso, acho que é preciso uma atuação 
mais coletiva dos órgãos de defesa do consumidor, 
especialmente neste momento em que surgem tantos 
inimigos disfarçados. Dr. Morishita sugeriu a divulga-
ção dos nomes das empresas que não respeitam os 
direitos do consumidor, assim como os daquelas que 
cumprem a lei.

Gostaria também de ressaltar as ponderações 
tão pertinentes do Deputado  Celso Russomanno, do 
PP de São Paulo, ao avaliar as agências reguladoras, 
o que nos leva a refletir sobre o atual modelo. S.Exa. 
defende a adoção de normas de defesa do consumidor 
unificadas em todo o MERCOSUL.

Por sua vez, o Senador Renato Casagrande, do 
PSB do Espírito Santo, Presidente da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização 
e Controle do Senado, procurou mostrar algumas das 
transformações ocorridas no País após a vigência do 
Código. Assinalou as mudanças verificadas no com-
portamento dos consumidores, que passaram a utilizar 
a lei como instrumento de luta. E, conforme afirmou 
S.Exa., aconteceu uma alteração também no compor-
tamento das empresas que aprenderam a agir com 
mais respeito em relação ao consumidor.

Os participantes do seminário foram unânimes 
em afirmar que o setor de serviços é o que mais pre-
cisa avançar.

De acordo com a Assessora de Relações Insti-
tucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consu-
midor – IDEC, Marilena Lazzarini, a maioria das recla-
mações são contra setores regulados, principalmente 
o de telecomunicações, o que exige atenção especial 
da nossa parte.

Ao final do seminário, eu me comprometi, na con-
dição de Presidenta do colegiado, a dar encaminha-
mento a todas as demandas, levando-as ao conheci-
mento dos membros da Comissão, para que possamos 
construir uma atuação coletiva.

Entendo que o evento foi muito importante para a 
avaliação geral do Código e para estreitar os contatos 
com os participantes, de maneira a fortalecer a nossa 
luta em defesa dos consumidores.

Era o que tinha a dizer.
Boa tarde a todos.
Muito obrigada.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB-SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados , trago, desta tribuna, um assunto da 
maior importância para o Brasil. Refiro-me aos traba-
lhos da Comissão Parlamentar de Inquérito designa-
da para investigar o desaparecimento de crianças e 
adolescentes.

Nobres colegas, esse é um fenômeno que afeta 
milhares de famílias, existindo diversos motivos que 
podem causar o desaparecimento dessas pessoas, o 
que inclui causas não muito claras e, não raras vezes, 
de difícil investigação. Esse é o nosso objeto: crianças 
que desaparecem no Brasil e cujas causas não são 
bem conhecidas.
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Não existem dados oficiais confiáveis no País 
que expressem a quantidade de crianças e adoles-
centes desaparecidos anualmente. Segundo a Secre-
taria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 
República, cerca de 10 a 15% dos desaparecimentos 
permanecem não resolvidos por um longo período de 
tempo ou jamais são solucionados.

Nesse contexto, diversas instituições mantém 
algum tipo de estatística sobre o desaparecimento de 
crianças e o andamento dos casos. A Secretaria de 
Segurança Púbica do Estado de São Paulo, por exem-
plo, estima que desapareçam, anualmente, cerca de 
8 mil pessoas na faixa etária de zero a 17 anos com-
pletos no Estado.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Paraná disponibiliza estatísticas que cobrem o período 
de 1996 a 2006, sendo dados que informam uma das 
melhores relações entre casos de desaparecimento e 
suas respectivas soluções. A Polícia Civil dessa Uni-
dade da Federação possui um serviço especializado 
na investigação de desaparecimentos de pessoas. Dos 
929 casos aos quais os dados se referem, apenas 9 
permanecem sem solução.

No âmbito nacional, para articular os esforços fe-
derativos em busca de soluções para o desaparecimen-
to de crianças, desde 2002, foi constituída uma Rede 
Nacional de Identificação e Localização de Crianças e 
Adolescentes Desaparecidos. Seu propósito é promo-
ver a oferta de serviços especializados de atendimento 
às famílias de crianças e adolescentes desaparecidos 
e coordenar um esforço coletivo e de âmbito nacional 
para a sua localização.

Atualmente, nessa rede, estão cadastrados 1.243 
casos de crianças desaparecidas e encontradas no 
Brasil. Desde que o serviço foi implantado, houve a 
solução de 647 casos.

O fenômeno do desaparecimento de crianças e 
adolescentes não é uma exclusividade brasileira. Em 
nível mundial, segundo dados divulgados pela Anistia 
Internacional, 1 milhão e 200 mil crianças desapare-
cem, a cada ano, por diversos motivos. O relatório da 
ONG inclui as fugas, raptos, utilização como mão de 
obra escrava, tráfico de órgãos, adoção ilegal, pedo-
filia e prostituição como as principais causas de de-
saparecimento.

Importante aspecto que deve ser pontuado para a 
compreensão do desaparecimento de crianças e ado-
lescentes são as suas causas. Os estudos recentes 
dão conta de que a causa mais frequente é o conflito 
familiar. Esse é um tema para o qual o Estado deve 
estar atento devido à característica traumática e às 
repercussões sobre a família e a comunidade.

Os dados da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República indicam que 
até 40 mil crianças e adolescentes desaparecem por 
ano no País devido a: fuga dos lares, conflitos de guar-
da, rapto consensual, perda por descuido, situação de 
abandono, vítima de acidente, calamidade, tráfico para 
fins de exploração sexual, sequestro, fuga de institui-
ções, suspeita de homicídio e extermínio, entre outros. 
No entanto, é consenso entre as entidades que se de-
dicam ao estudo e amparo às famílias que atravessam 
a situação de ter alguém desaparecido que o principal 
motivo são problemas intrafamiliares.

A violência doméstica e/ou sexual é também um 
dos principais motivos de fuga de crianças e adoles-
centes de seus lares. Crianças e adolescentes emo-
cionalmente fragilizados tornam-se vítimas fáceis de 
pessoas inescrupulosas e podem ser mais facilmente 
manipulados e aliciados para a sua própria exploração 
comercial. Tal aliciamento acaba por envolver as crian-
ças e adolescentes em atividades ligadas ao turismo 
sexual, tráfico de pessoas, prostituição e pornografia 
infanto-juvenil.

Sr. Presidente, aí reside a relevância dos trabalhos 
da CPI: levantar as causas desses desaparecimentos 
e oferecer as devidas ações legislativas que possam 
resolver ou mitigar o problema.

No que diz respeito à ação federativa, podemos 
propor melhorias na articulação nacional e incentivos 
à adesão estadual à Rede de Localização de Crian-
ças e Adolescentes. Se houver a responsabilidade 
compartilhada pelos entes federados de manter um 
banco de dados atualizado com todas as informações 
referentes aos desaparecidos, o trabalho de investiga-
ção será muito facilitado. Nesse sentido, destacamos 
a iniciativa da nobre Deputada  Bel Mesquita, que pro-
pôs a criação de um Cadastro Nacional de Crianças 
Desaparecidas, projeto aprovado por esta Casa e que 
desde maio deste ano tramita no Senado.

A melhoria da identificação civil é outro aspecto 
que pode ser objeto de aperfeiçoamento. A sua frag-
mentação e a inexistência de um cadastro nacional 
de pessoas dificulta o trabalho de busca de pessoas 
desaparecidas. Nos dias atuais, a identificação das 
pessoas é uma necessidade social e legal, sendo uma 
obrigação do Estado.

Temos notícia de que uma das maiores dificulda-
des encontradas na tentativa de localização de crianças 
desaparecidas se baseia no fato de que o sistema de 
identificação brasileiro não exige ou prevê que os in-
divíduos nascidos no País possuam, desde a infância, 
um registro de identidade nacional.

Quando jovem, a pessoa possui diversas possi-
bilidades de identificação. Se não bastasse a multipli-
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cidade de sistemas de identificação desarticulados, 
este registro é efetuado bem depois do nascimento, 
normalmente no final da adolescência, quando esses 
indivíduos recebem a identificação civil. Desta forma, 
sempre que se encontra uma criança sem filiação de-
finida, em condições de abandono ou exploração de 
qualquer sorte, é extremamente difícil estabelecer a 
sua identidade.

A sociedade deve questionar as causas dos de-
saparecimentos de crianças no sentido de levantar que 
tipo de projeto civilizatório temos construído no Brasil. 
É fato preocupante que a principal causa apontada nas 
recentes pesquisas indiquem que os conflitos familia-
res – violência doméstica e sexual – estão na raiz do 
desaparecimento de crianças. No centro desse debate 
estão questões referentes à maternidade e paternidade 
responsável, questões de adoção e abrigamento de 
crianças sem filiação esclarecida, além de questões 
ligadas à prevenção, que envolvem a importância de 
uma identificação efetiva ao nascer.

Para finalizar, nobres colegas, conclamo todos 
que acompanhem o importante trabalho da Comis-
são e nos ajudem a propor soluções efetivas para tão 
grave problema.

Sr. Presidente, peço que este meu pronuncia-
mento seja divulgado nos meios de comunicação da 
Casa e no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB-AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados , apresentei projeto de lei que altera 
o Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, para 
instituir a obrigatoriedade de seguro de veículo em es-
tacionamentos fechados ou garagens de uso público.

O crescimento da frota de veículos automoto-
res, disputando cada vez mais os exíguos espaços, 
principalmente em áreas comerciais urbanas, exige 
a criação de áreas especiais para estacionamento. O 
esgotamento do modelo natural de oferta de vagas 
em vias públicas vem alimentando o surgimento e o 
crescimento do mercado de estacionamento.

Outro fator importante é a insegurança pública 
nos centros urbanos médios e grandes. Assim, a po-
pulação vai criando novos hábitos e comportamentos 
com vistas a diminuir a exposição aos riscos a que 
está submetida, pois os Poderes Públicos não logram 
equipar seus órgãos de segurança, tanto com material 
como com pessoal, para combater a crescente violên-
cia urbana. Os veículos automotores constam dos itens 
preferidos dos marginais, pelo seu valor intrínseco ou 
pelos bens que transporta.

A exploração de estacionamentos pagos em ci-
dades de porte médio já reflete a preocupação dos 
proprietários de automóveis com a frequência de rou-
bos e furtos na vias públicas outrora calmas. Porém, 
mesmo em locais fechados ou cercados os criminosos 
encontram espaço para agir. É cada vez mais comum 
a ocorrência de furtos, e já não são raros os casos de 
roubos em estacionamentos pagos.

Em função do exposto, falta de espaço e de se-
gurança, muitos estacionamentos privados têm surgido 
apenas como um espaço para colocar carros, carentes 
de estrutura e condições operacionais mínimas.

Entendemos que o presente projeto de lei vai 
ao encontro dos anseios quanto a estacionamento, 
segurança e garantia patrimonial dos proprietários de 
veículos, assim como proporciona maior tranquilida-
de para o empreendedor, à medida que retira de seus 
ombros, pelo mutualismo do seguro, a indenização a 
clientes que tiverem os respectivos veículos furtados 
ou roubados em seu estabelecimento.

Ademais, o seguro obrigatório que ora propomos 
cobre também danos materiais sofridos pelos veícu-
los no interior do estacionamento, os quais ocorrem 
quando os criminosos quebram vidros ou fechaduras 
para furtar objetos no interior dos carros, ou quando 
há pequenas colisões dentro do estacionamento.

Acreditamos que o volume de contratos de seguro 
que serão firmados atingirá um número elevado, o que 
contribuirá para a viabilidade da operação e o conse-
quente baixo custo para o usuário do serviço.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , há entidades representativas que, sem ne-
gligenciar as reivindicações específicas de sua catego-
ria, conseguem ir muito além dos temas corporativos, 
prestando relevantes serviços aos cidadãos em geral 
e ao País. É o caso da Associação dos Magistrados 
Brasileiros, à qual desejo prestar homenagem pelo 
transcurso do sexagésimo aniversário de fundação.

A AMB congrega hoje mais de 13.700 juízes 
federais, estaduais, trabalhistas e militares, tendo se 
tornado a maior associação de magistrados do mun-
do. Ao constituir sua primeira diretoria, reunia apenas 
50, mobilizados pela obstinação de precursores como 
o Juiz mineiro Júlio Coutinho, que morreu sem poder 
ver a ideia concretizada, e o Ministro Edgard Costa, 
do Supremo Tribunal Federal, escolhido para presidir 
a nova entidade.

Nessa já longa trajetória, a AMB obteve impor-
tantes conquistas para a Magistratura, corresponden-
do assim ao seu principal objetivo, mas notabilizou-se, 
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igualmente, pela defesa dos interesses mais amplos 
da sociedade.

Foi ela, por exemplo, uma das principais batalha-
doras pela modernização do processo eleitoral brasilei-
ro, nos anos 50. Providências como a folha individual 
de votação e a cédula única, que nestes tempos de 
urna eletrônica podem até parecer sem sentido, re-
presentaram, na época, avanços extraordinários para 
assegurar a lisura das eleições.

No período de arbítrio, a AMB portou-se com 
dignidade e altivez. Em 1979, foi crítica contundente 
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, proposta 
com a intenção de controlar os atos do Judiciário. Na 
Constituinte, pugnou pela independência dos Pode-
res, o Estado Democrático de Direito, a garantia dos 
direitos do cidadão. Mais recentemente, foi muito ativa 
no encaminhamento das reformas do Judiciário e da 
Previdência.

Na atual gestão, voltada para a aproximação ain-
da maior entre magistrados e sociedade, a AMB está 
desenvolvendo diversas campanhas.

A primeira delas, denominada Eleições Limpas, 
teve uma etapa em 2006, outra em 2008, e deve se 
repetir nos próximos pleitos. O objetivo é estimular um 
comportamento ético e fiscalizador do cidadão em re-
lação ao voto, o que merece nossos aplausos.

A campanha Mude um Destino, em favor da ado-
ção consciente de crianças, chama a atenção para um 
tema da maior importância. Em 2 etapas já realizadas, 
tem procurado conscientizar os brasileiros sobre a ne-
cessidade de oferecer um lar às crianças abandona-
das e de fazer isso de forma legal, ou seja, por meio 
do Judiciário.

Cidadania e Justiça Também se Aprendem na 
Escola é, como o nome indica, um trabalho destinado 
à conscientização de estudantes.

Outra iniciativa, à primeira vista de interesse só 
dos operadores do Direito, mas na verdade benéfica 
para toda a sociedade, é a Campanha pela Simplifi-
cação da Linguagem Jurídica.

Tudo isso demonstra uma entidade atuante, res-
ponsável, que defende legitimamente os interesses de 
sua categoria, mas não descuida das grandes deman-
das da população.

Assim foi sempre a Associação dos Magistrados 
Brasileiros, e essa tradição está sendo mantida com 
êxito pelo atual Presidente, Juiz Airton Mozart Valada-
res Pires. É um trabalho que contribui para manter o 
Poder Judiciário independente e a Magistratura altiva, 
em benefício, acima de tudo, da Nação brasileira.

Parabéns, portanto, ao Juiz Valadares, aos seus 
companheiros de diretoria e a todos os magistrados 

pelos 60 anos de excelentes serviços dessa valorosa 
instituição.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO DADO (PDT-SP. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , 
venho à tribuna, com muita satisfação, congratular-me 
com a Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
pelo excelente resultado obtido no ranking das insti-
tuições de ensino superior no País, com mensuração 
feita por intermédio do Índice Geral de Cursos.

Divulgado anualmente pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, esse importante indicador é construído com base 
na média ponderada das notas dos cursos de gradua-
ção e de pós-graduação de cada instituição avaliada, 
o que lhe permite reunir valiosas informações relativas 
à qualidade do ensino.

Lembremos que, na última aferição, das 2 mil 
instituições submetidas à análise, apenas 21 conse-
guiram alcançar a pontuação máxima na escala com-
preendida entre os índices 1 e 5. Se, por um lado, 
esse dado suscita perplexidade, em especial pelo 
elevado quantitativo de unidades distantes do padrão 
ideal, desperta, por outro, a satisfação em saber que 
alguns centros de ensino destacam-se no cenário na-
cional, inclusive justificando a avaliação mais elevada 
no ranking mencionado.

Nesse reduzido universo, vemos despontar a 
UNIFESP por sua singular eficiência, com cursos de 
graduação e de pós-graduação em São Paulo, Baixada 
Santista, Guarulhos, Diadema e São José dos Cam-
pos. Com esses vários campi, a universidade multiplica 
saberes e apresenta, tanto na área de humanas como 
na de ciências exatas, o que há de mais moderno na 
produção de conhecimento.

Nobres Parlamentares, a partir de um corpo do-
cente intensamente qualificado e de alunos envolvidos 
em projetos de ampla repercussão na sociedade, a 
UNIFESP tem sido paradigmática quando o assunto 
refere-se à qualidade de pesquisa e de ensino.

Diante de tantos cursos que trazem a indelével 
marca da eficiência, difícil é a tarefa – sem correr o 
risco de incompletude – de fazer elogiosa menção a 
um departamento específico. Com efeito, áreas como 
medicina, saúde coletiva, biologia molecular, imuno-
logia, neurociência, entre outros essenciais campos 
do saber, conjugam esforços para que a universidade 
continue a encontrar, no aperfeiçoamento constante, 
o grande eixo norteador.

Destaco ainda seu Instituto de Pesquisa em Uro-
logia, que tem como central objetivo a criação do pri-
meiro núcleo dedicado a desenvolver pesquisa avan-
çada sobre doenças de forte incidência em idosos, 
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como câncer de próstata, de bexiga e incontinência 
urinária. Contudo, um trabalho dessa magnitude impli-
ca o adequado aporte de recursos financeiros, como 
os valores reservados para a instituição pelo Governo 
Federal, neste ano de 2009.

Sras. e Srs. Deputados , por sua grandeza institu-
cional, parabenizo a UNIFESP e, de forma específica, 
congratulo-me com o corpo diretor, professores e alu-
nos, na certeza de que essa exemplar instituição, ao 
seguir uma trajetória de pura vanguarda, ensina-nos 
que acreditar na educação significa, em última instân-
cia, confiar num futuro promissor.

Muito obrigado.
A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , no último fim de semana, fiquei extrema-
mente consternada com a notícia do repentino faleci-
mento do amigo, correligionário, empresário, político 
e economista Roberto Matoso, detentor de inúmeros 
atributos e títulos e cujo trabalho muito contribuiu para 
o progresso do Ceará e do Nordeste.

Reconhecido por sua dedicação profissional, Ro-
berto Matoso era considerado referência no País quan-
do se tratava do tema gestão empresarial. Na condição 
de político, exerceu o cargo de Secretário Estadual do 
Trabalho e Empreendedorismo do Estado do Ceará, 
desenvolvendo com êxito projetos pioneiros, como, por 
exemplo, o Programa Ceará Empreendedor.

Nas eleições de 2008, concorreu, pelo PR, à 
Vice-Prefeitura de Fortaleza, na chapa do Deputado  
Adhail Barreto.

Sr. Presidente, o Ceará perde um filho ilustre pre-
cocemente, um filho de apenas 48 anos de idade. E eu, 
particularmente, sofro pela ausência de um amigo.

Neste momento de profunda dor, solidarizo-me 
com a família enlutada e demais amigos e peço a Deus 
que lhe dê o merecido descanso.

Muito obrigada.
O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , em reunião do Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (CDES), na última terça-feira, 
o Presidente Luiz Inácio da Silva esbanjou otimismo, 
com os números recentes da economia brasileira.

O dado em que se baseou o Presidente foi o 
crescimento de 1,9% do PIB no segundo trimestre 
de 2009.

Porém, outros indicadores podem ser exibidos em 
seu favor, destacados pelo Ministro Henrique Meirelles, 
Presidente do Banco Central, no mesmo CDES:

“Não há dúvidas de que o Brasil saiu da 
crise, não só pelos dados do segundo trimes-
tre, mas, também, por uma série de outros in-

dicadores – a massa salarial demonstra sinal 
de crescimento, o desemprego foi o menor 
para o mês de julho, as vendas no varejo es-
tão superiores às do início da crise. Portanto, 
é evidente que o Brasil está crescendo. Agora 
é necessário cautela, principalmente por causa 
dos riscos inerentes à recuperação da econo-
mia americana, que é muito frágil”.

Ao mesmo tempo em que a economia nacional 
se recupera – foi a última a ser afetada pela crise e a 
primeira sair do transtorno que produziu –, as dificul-
dades persistem em outros países, como os Estados 
Unidos (-0,3%), a Espanha (1,1%), o México (1,1%), 
a Inglaterra (8%) e a Itália (0,5%).

Henrique Meirelles, Sr. Presidente, alinha como 
responsável pela superação da crise o fato de o Brasil, 
nos últimos anos, adotar uma forte política de estabili-
dade econômica e ter investido em proporções maiores 
do que em outras épocas.

A propósito, Sras. e Srs. Deputados , todos nós 
sabemos que o investimento é o fator determinante do 
crescimento do PIB, pois foi isso o que ocorreu no ano 
passado, quando as aplicações de capital cresceram 
cerca de 20%, comparativamente a 2007.

E qual foi o resultado disso?
Já em julho último, a economia criou 240 mil em-

pregos, o maior número desde que a série começou a 
ser contabilizada, em 1992.

Quero retornar, Sr. Presidente, as palavras do 
Presidente Lula por ocasião da reunião do CDES:

“Chegou a hora de os empresários reto-
marem o processo de investimentos no País, 
com vistas à Copa do Mundo de 2014 e à 
exploração da camada pré-sal. Quem tem in-
vestimentos e parou por conta da crise deve 
retomá-los. Investimentos, agora, vão durar três 
ou quatro anos e esse é o tempo para que a 
União Europeia comece a sair da crise”.

O Presidente da República, mais uma vez, ex-
prime o pensamento do País, exortando todos a que 
olhem o cenário com mais otimismo, ao contrário de 
anos recentes, quando os governantes tratavam a so-
ciedade com empáfia, como se fossem donos do trono 
e dali nunca mais tivessem de sair.

É claro que a economia melhorou, Sr. Presidente, 
mas é necessário e imprescindível continuar trabalhan-
do, com prudência e cautela, embora o total no crédi-
to tenha atingido 1,1 trilhão de reais, equivalentes a 
37% do PIB – ainda abaixo da média de outros países 
emergentes, que registraram 70%.

O crédito é o pulmão da economia e dele depen-
de o ritmo de funcionamento dos mercados, porém, 
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para que zeremos de vez a crise, deverá continuar au-
mentando até o ponto em que sua oferta não ofereça 
perigo aos desequilíbrio dos preços.

A relação crédito/PIB é um indicador que confirma 
todas as análises de que o Brasil voltou a crescer, apre-
sentando sinais de que 2010 será o ano de retomada 
definitiva, crença que se renova com as expectativas 
da exploração das reservas da camada pré-sal e com 
a aproximação da realização da Copa de 2014.

Era o que o tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados .

O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , demais brasileiros, hoje quero comemorar 
o anúncio feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
sobre a geração de postos de trabalho com carteira 
assinada.

Todos os meses a instituição federal mostra os 
números declarados pelas empresas sobre demissões 
e contratações. Neste mês, o Ministério trouxe para nós 
a boa notícia de que foram gerados 242.126 empregos 
formais. Esse é o recorde da série histórica para o pe-
ríodo e também o melhor resultado do ano.

Quero dizer ainda que os 680.034 novos empre-
gos criados no Brasil em 2009 são a demonstração de 
que temos passado pela crise de forma mais tranquila 
que outros países. Isso demonstra também que houve 
uma expansão de 0,75% em relação a julho.

Nosso País chegou à segunda maior marca 
da história, com 32.673.336 empregados – apenas 
15.733 menos do que o registrado em outubro de 2008 
(32.689.069).

As 5 regiões brasileiras tiveram crescimento, 
mas destaco o Centro-Oeste, onde houve geração de 
14.209 postos. Fico feliz pelo povo da minha região. 
Goiás teve 6.554 novas carteiras assinadas – foi o 
melhor desempenho do Centro-Oeste. Isso significa 
mais de 6 mil pessoas empregadas, podendo pagar 
suas contas e cuidar de suas famílias.

Os setores de atividade que mais contribuíram 
com a expansão dos empregos e, consequentemen-
te, com o desenvolvimento do Estado foram: Serviços, 
com 2.707 novos empregos; Indústria de Transforma-
ção, com 1.754; Construção Civil, com 1.347 postos; 
e Comércio, que gerou 1.327 novos empregos.

Registro minha satisfação e minha esperança em 
dias ainda melhores para nós, brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados , no último ano, o meu Estado de Santa 
Catarina tem vivido traumáticas e continuadas experi-
ências de desastres climáticos. Nas últimas semanas, 

uma vez mais nos atingiram chuvas continuadas e um 
tornado devastador na região oeste do Estado.

Ainda enfrentamos os desafios de reconstrução 
do Vale do Itajaí e as consequências da severa estia-
gem, e um novo desastre já nos afeta na região oeste 
do Estado. Setenta e quatro cidades estão em estado 
de emergência; outras 1.600 casas destruídas; mais 
12 mil pessoas desabrigadas; outras mil propriedades 
produtivas, galpões, acomodações para animais, sis-
temas de resfriamento de leite inoperantes ou destru-
ídos, 500 mil litros/dia desperdiçados!

A realidade e a dimensão dos desastres que nos 
afetaram está nos tornando especialistas na inoperância 
da burocracia brasiliense. Nosso Governador, Secre-
tários de Estado, Prefeitos e nós da bancada federal, 
Deputados  e Senadores, acumulamos decepções, 
promessas não cumpridas e testemunhamos os per-
versos efeitos do centralismo político e administrativo 
que paralisa nosso País.

Sras. e Srs. Deputados , estamos diante daquilo 
que eu chamaria de paradoxo da inutilidade. O que 
significa isso? 

O Governo Federal concentra cada vez mais re-
cursos e tem cada vez menos capacidade de agir no 
mundo real, de enfrentar os problemas que afetam as 
pessoas na vida, no dia a dia!

A nossa peregrinação inútil pelos corredores 
da burocracia federal nos evidencia a insensibilidade 
diante da tragédia concreta dos catarinenses. Sei que 
essa tragédia não é só nossa. É a mesma de nossos 
irmãos do norte do Estado do Rio de Janeiro, da Ama-
zônia e do Nordeste.

O Brasil das cidades, ruas e vilas sabe o que fazer 
e como fazer. Nossos Governos Estaduais e nossas 
Prefeituras já têm diagnosticadas as soluções e formas 
rápidas e eficazes de lidar com essas restrições.

Temos, por exemplo, em Santa Catarina, proje-
tos prontos, aprovados de casas de madeira a custos 
entre 10 mil e 20 mil reais/unidade. Já sabemos que 
20 milhões de reais distribuídos às Prefeituras das 
regiões atingidas permitiriam que entre 30 e 60 dias 
todas as famílias afetadas já estivessem reabrigadas 
e trabalhando em sua produção agropecuária, recons-
truindo suas capacidades produtivas, gerando empre-
gos e impostos!

Mas o que impede que isso aconteça?
A voracidade fiscal do País determina que, cada 

vez mais, os recursos saiam das esferas dos Estados 
e das Prefeituras e fiquem concentrados no Governo 
Federal.

A Brasília do Governo Lula cada vez mais se es-
pecializa em nutrir e espalhar os recursos dos impostos 
nacionais entre os próprios órgãos federais.
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A produção catarinense é hoje exportada para 
mais de 100 países e engorda as reservas cambiais que 
Lula alardeia como se fossem realizações exclusivas de 
seu governo. Mais de 70% dos impostos que geramos 
e pagamos fica no Governo Federal que não consegue 
nem deseja redistribuí-los às fontes geradoras!

Agora mesmo estamos assistindo, no processo 
orçamentário de 2010, às resistências do Governo 
Federal no reembolso aos Estados das desonerações 
fiscais da Lei Kandir. Ainda ontem os Governadores 
de São Paulo e de Minas Gerais convocaram o País 
e a classe política para uma cruzada cívica contra es-
sas tentativas de usurpação de recursos por parte do 
Poder Executivo Federal.

Um Estado de economia dinâmica, com forte par-
ticipação nas exportações, como é o caso de Santa 
Catarina, é drasticamente afetado. As perdas totais dos 
Estados e Municípios atingem 5,2 bilhões. Dos Gover-
nos Municipais serão subtraídos 1,5 bilhão.

Acaso não houvesse tal volúpia fiscal por parte 
da máquina federal, economizaríamos muitos recur-
sos e tempo nessas “romarias” improdutivas a Brasí-
lia; essas “peregrinações” perversas que aumentam 
as desconfianças da nossa população em relação ao 
Poder Público.

A verdadeira motivação dessa insanidade, Sras. 
e Srs. Deputados , é o projeto político centralizador e 
autoritário do atual Governo, que tem como objetivo 
apresentar ao povo, o atual Presidente da República 
como alguém capaz de cuidar de tudo e de todos! O 
grande paizão nacional, que a propaganda oficial dis-
semina por todos os meios de comunicação e pelas 
verbas publicitárias multiplicadas nos últimos anos, 
mostra-se cada vez mais ineficiente e inoperante!

Ontem, centenas de Prefeitos, Vereadores, 
Deputados  Estaduais e Federais, Senadores e o pró-
prio Governador do Estado passamos o dia ouvindo 
Ministros e Secretários Nacionais discorrendo sobre 
siglas e programas federais, providências que ainda 
precisam ser ultimadas, relatórios desastres, licen-
ças ambientais, bilhões de reais alocados aqui, ali e 
acolá, mas nem 1 centavo de real concreto disponível 
para ser transferido de imediato para minorar nossa 
tragédia real!

Atenho-me aqui simplesmente a fatos, Sras. e 
Srs. Deputados .

Por exemplo, no Ministério das Cidades, ouvimos 
do Ministro e dos secretários que “existiriam” recursos 
da ordem do bilhão para o alardeado Minha Casa, 
Minha Vida... Mas emergência não é política do Mi-
nistério... E haja licitações... licenças... operações por 
meio da Caixa, contratos etc. Um mundo de ficções 
bem semelhantes àqueles shows de slides com que 

sempre pretendeu nos entreter a Ministra do PAC, 
empacado.

Mas nenhum recurso real para minorar a tragé-
dia, o desastre civil que é um encargo financeiro es-
sencialmente federal!

No máximo, o Ministro prometeu até sexta-feira 
estudar outras formas de atuação e “se a agenda o per-
mitir” o Presidente poderá sobrevoar a área de desastre 
no retorno de alguma outra inauguração de ordem de 
serviço do PAC, no Rio Grande do Sul.

No Ministério da Agricultura soubemos também 
que nada podem fazer na emergência... O Ministro pro-
meteu enviar o seu secretário na próxima semana... 
para ver o que pode ser feito... Talvez possam ajudar 
em alguma reconstrução de silos...

Máquinas e equipamentos, inclusive para recupe-
ração de estradas, só se houvesse brecha em alguma 
emenda... Sugeriu conversar com o Planejamento...

Vejam bem, Sras. e Srs. Deputados . A solução 
seria alguma emenda, exatamente do tipo daquelas 
emendas que, 20 dias atrás, o Presidente da Repú-
blica, em ato discriminatório contra Santa Catarina, 
decretou o cancelamento de 100%!

E vejam, Sras. e Srs. Deputados , valores equi-
valentes a 50 milhões de reais... Mais do que o dobro 
daquilo que necessitamos de imediato para reabrigar, 
reunir famílias e reiniciar a produção nas áreas afeta-
das pelo tornado! 

Isso para não falarmos dos outros 120 milhões 
da MP nº 448 já empenhados e cancelados no Minis-
tério da Integração Nacional!

Estivemos diante de um espetáculo 100% kafka: 
primeiro o algoz se materializa... nos priva, por ato de 
vontade de 170 milhões, e em seguida se nos apre-
senta como o possível salvador!

No Ministério do Desenvolvimento Agrário tam-
bém soubemos que lá não se trata de emergências... 
Nas áreas politicamente “aparelhadas” do INCRA/MST 
as ações já estariam sendo encaminhadas... Que os 
financiamentos do PRONAF/PROAGRO poderiam ser 
renegociados por prazos de até 10 anos, juros de 2%, 
alguma carência etc. Existiriam, no Banco do Brasil, 
recursos da ordem de 70 milhões etc.

Mas isso já existia antes, é operação bancária re-
gular de crédito agrícola e pouco ou quase nada ajuda 
no momento em que o tornado devastou totalmente 
milhares de unidades de produção! Ou se restaura a 
produção ou não existe o que se renegociar!

Mesmo aqui, ainda que se possa utilizar esse 
instrumento público, não deixaram de ser anotados 
problemas sérios: os recursos para seguro de crédito 
estariam defasados em pelo menos R$45 milhões, e, 
sem efetivação do seguro, o crédito não se materia-
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liza. Isso significa dizer que aqui também o Governo 
Federal está empacado!

Outros problemas foram identificados: gerentes 
do BB pressionados por metas de produtividade e, 
para compensar os custos operacionais de juros ar-
tificialmente reduzidos, estariam atrelando eventuais 
renegociações e contratações de créditos à compra 
de outros pacotes financeiros, onerosos, do próprio 
banco. Foi citado que facilmente um contrato de R$8 
mil de crédito poderia se converter, por meio desses 
mecanismos fraudulentos, em dívida real de R$13 mil. 
Nem na tragédia nos respeitam! 

A Liderança do Governo presente à reunião pro-
meteu se inteirar do fato!

Finalmente, o Ministério da Emergência... da 
Defesa Civil... do Ministro algoz que nos cancelou 
empenhos de R$120 milhões, faz 20 dias – recursos 
propostos pelo Presidente da República no desastre do 
ano passado e destinados, pelo Congresso Nacional, 
ao nosso Estado. O Ministro da Integração Nacional, 
uma vez mais, como de costume, marcou e cancelou 
a reunião com a numerosa comitiva de Prefeitos e 
Deputados  catarinenses.

Soube-se que atendeu rapidamente o nosso Go-
vernador, no final da manhã de ontem. Teria acenado 
com recursos irrisórios da ordem de R$26 milhões para 
“indenizações” dos danos de casas, equipamentos, 
safras e instalações!

Teria prometido ainda acompanhar o Presiden-
te, caso ocorra o sobrevoo da área atingida na sexta-
feira ou nos visitará na próxima segunda... isso se não 
cancelar!

Sras. e Srs. Deputados , cada um de nós aqui co-
nhece bem essa triste realidade. Apenas produzi esse 
registro em solidariedade aos nossos Prefeitos e Ve-
readores e em estreita sintonia com as necessidades 
do nosso povo. Esta Câmara dos Deputados  não pode 
mais tolerar o avanço dessa centralização perversa.

Essa situação afeta a todos os partidos políticos. 
A prática centralista do atual Governo é uma afronta 
ao espírito de descentralização política e administra-
tiva inscrita na Constituição Federal de 1988 e que 
precisa ser resgatada sob a democrática e pluralista 
liderança desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-PB. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados , meu tribuno no dia hoje é para pa-
rabenizar o povo brasileiro pelo acordo militar de cer-
ca de aproximadamente R$31 bilhões firmado entre 
Brasil e França na aquisição de 36 aviões de combate 
Rafale, da fabricante francesa Dassault, incluindo-se 

nessa negociação a compra também de submarinos 
e helicópteros.

Esse acordo foi feito no dia mais perfeito para nós 
brasileiros, no dia da nossa independência, mostrando 
o fortalecimento do ímpeto cívico do chefe maior do 
Executivo nacional, bem como feito no ano comemo-
rativo da França no Brasil, contando com a presença 
do Presidente francês, Nicolas Sarkozy, que veio ao 
Brasil exclusivamente para fechar o negócio.

O Presidente Lula confirmou ontem o que disse 
Maquiavel em sua obra célebre e mundialmente co-
nhecida O Príncipe: que o Estado deve ter a domina-
ção para manter qualquer um que esteja no lugar do 
príncipe no poder de uma nação.

Esse acordo bélico coloca o Brasil como a maior 
potência militar do continente sul-americano.

Essa militarização somente engrandece o País, 
pois mesmo historicamente somente somos conhe-
cedores de guerra através de escritos históricos. Mas 
somos uma nação eminentemente pacífica, contudo, 
e esse acordo apenas moderniza nossas forças arma-
das, vez que temos um continente chamado Brasil que 
precisa ser fiscalizado pelo aparelhamento da União; e 
o aparelhamento bélico nacional tem que acompanhar 
as necessidades nacionais, visando à modernidade e, 
acima de tudo, à proteção nacional.

A proteção nacional se faz necessária uma vez 
que temos uma imensa Amazônia a ser protegida, bem 
como incalculável quantidade de petróleo, descoberto 
em mar territorial brasileiro, denominado pré-sal, sem 
contar com a extensa fronteira oeste, onde temos que 
combater e nos proteger contra o narcotráfico.

O acordo bélico feito entre pelo Presidente brasi-
leiro o coloca cada dia mais próximo aos grandes es-
tadistas do passado, como Getúlio Vargas e Juscelino 
Kubitschek, que retirou estrategicamente a Capital do 
Brasil do litoral, firmando-a no centro do País, com vis-
tas à proteção nacional, pois, como é sabido, tivemos 
nossa soberania ameaçada pela frota naval alemã na 
Segunda Guerra Mundial.

É importante entender, Srs. Deputados , que os 
aviões franceses foram tecnicamente escolhidos porque 
o país francês foi o único a se comprometer a transferir 
tecnologia aeronáutica para a Força Aérea Brasileira, 
a FAB, que poderá em futuro próximo utilizar dessa 
tecnologia para produzir o avião militar denominado 
Rafale com a tecnologia nacional, encerrando uma 
batalha de mais de uma década em torno do reapa-
relhamento da Força Aérea nacional.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou, 
antes mesmo do chamado acordo Brasil-França, que 
seu Governo tinha a preferência pelo avião francês 
Rafale para renovação da frota de caças do Brasil em 
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função de a França mostrar ser o país mais flexível 
para compartilhar e transferir tecnologia.

Essa predisposição natural do Presidente Lula 
se dá quando se fala em troca de tecnologia, pois o 
Brasil poderá utilizar dessa tecnologia para no futuro 
construir os caças comprados da França.

O protocolo de acordo da estratégia de defesa 
nacional foi bastante analisado pelo Presidente da Re-
pública, juntamente com o Ministro da Defesa, Nelson 
Jobim, e o Comandante da Aeronáutica, Juniti Saito, 
fazendo-se ressaltar que a escolha dos caças france-
ses se deu fundamentalmente pela troca de tecnolo-
gias entre os países e, indiscutivelmente, por serem 
os aviões ultramodernos.

Caros pares, é imprescindível que o povo bra-
sileiro saiba um pouco mais sobre que nossos 110 
caças estão completamente ultrapassados, pois 90% 
foram fabricados nas décadas de 1970/1980, sendo 
certo que os mais modernos são os Mirage 2000, que 
foram comprados de segunda mão e já pedem e mes-
mo clamam por aposentadoria.

Srs. Deputados , façamos uma comparação so-
mente dentro da América do Sul: Chile 28 caças F-16; 
Venezuela de Hugo Chaves, 24 Sukhoi 30, avião de 
combate russo (um dos mais modernos do mundo). 
Portanto, somente fazendo uma rápida comparação, 
temos uma frota de teco-tecos.

Há quem diga que é desperdício gastar em caças, 
pois nenhum país atacará o Brasil. Todavia, em se tra-
tando de soberania nacional, não podemos descartar 
qualquer atitude da vizinhança, quando contrariados 
os interesses internacionais. Quem pode prever uma 
coisa dessas? Em 1982, ninguém imaginava que a Ar-
gentina atacaria a Inglaterra nas Ilhas Malvinas. Mas 
o mundo é dinâmico e aspira a cada dia mais pela se-
gurança e soberania nacional; então temos que pro-
teger o Brasil de um mundo que vive constantemente 
em paz armada.

Com turbinas mais potentes e econômicas, os ca-
ças atuais carregam o triplo de armamentos, capazes 
de levar até 10 toneladas de bombas e mísseis; seus 
alvos são visualizados e selecionados em um painel 
virtual, projetado em laser no vidro da cabine ou na 
própria viseira do capacete do piloto. Certas manobras 
e disparos podem ser comandados por um sensor que 
registra os movimentos da cabeça do piloto.

No entanto, Sr. Presidente, em se falando de 
acordo, ambas as partes precisam ganhar. Mas o Bra-
sil, o povo brasileiro foi o que mais ganha, pois, além 
de ver nosso País devidamente militarizado, ainda em 
uma espécie de operação casada vendeu aos france-
ses, por intermédio do Presidente Sarkozy, 10 aviões 

de transporte militar KC-390, a serem produzidos no 
Brasil pela nossa EMBRAER.

Outro aspecto que deve ser lembrado não é só o 
fato da militarização e fortalecimento da proteção dos 
recursos naturais do Brasil, como também a geração 
de empregos que trará a curto prazo esse acordo entre 
os países, na compra e venda de aviões.

Uma última questão a respeito da troca de tecno-
logia. Como se trata de segurança nacional, o acordo 
que deve ser tratado com sigilo e cautela. E até o pre-
sente momento ninguém soube explicar direito qual a 
transferência de tecnologia que envolve essa nego-
ciação, uma vez que na área militar existem segredos 
estratégicos do Brasil.

Finalizando, senhores pares, temos de ressaltar 
que a imprensa do mundo inteiro noticiou a visita do 
Presidente francês justamente no dia da Independência 
do Brasil, assim como os acordos bilaterais assinados 
pelos seus representantes na aquisição recíproca de 
aviões e o fortalecimento militar do Brasil 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados , o Município de Cariré, 
na Zona Norte do meu Estado, distante 270 quilômetros 
da Capital, festeja hoje, em meio a expressivas soleni-
dades, os seus 80 anos de emancipação, tornando-se, 
pelo espírito empreendedor de sua gente, uma das mais 
prósperas comunas de nossa unidade federada.

A fundação daquela urbe ocorreu em 16 de se-
tembro de 1929, sob a denominação de Lagoa do 
Mato, posteriormente cognominada de Cariré, numa 
toponímia originada do tupi-guarani, que significa pei-
xe diferente.

Convivi com muitos Parlamentares de Cariré, 
entre os quais os saudosos Raimundo Elisio Frota 
Aguiar e Manuel Rodrigues – este originário de Sobral 
–, juntamente com seu irmão Edmundo Rodrigues, que 
também desfrutava de liderança prestigiosa, que lhes 
garantira sucessivos mandatos.

Mais recentemente, o ex-Deputado  Felinto Elisio, 
autor do livro alentado sobre os filhos ilustres daquele 
rincão, repassou fatos históricos inapagáveis, numa 
rememoração que exigiu percuciente pesquisa sobre 
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o passado e o presente da historiografia da citada lo-
calidade.

O Prefeito Antonio Martins organizou intensa pro-
gramação para realçar o magno evento, numa forma 
de relembrar a memória dos que, ao longo do tempo, 
cooperaram para projetar Cariré diante das demais 
183 cidades alencarinas.

Nas campanhas majoritárias, sempre fui recebi-
do ali com efusivas demonstrações de apreço e soli-
dariedade, o que me tornou cativo de sua população, 
reconhecidamente hospitaleira e de arraigada forma-
ção democrática.

Homenageio, pois, com este registro, a data octo-
genária e todos quantos contribuíram para impulsionar 
o desenvolvimento de Cariré e o bem-estar de uma 
gente empreendedora, que há empenhado decidido 
apoio ao nosso crescimento econômico.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao primeiro orador do Grande Expe-
diente, ilustre Deputado  Daniel Almeida.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA.) 
– Sr. Presidente, Sras. Deputadas , Srs. Deputados , 
venho a esta tribuna discutir os projetos de lei que o 
Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional em 
1º de setembro de 2009 e que estabelecem um novo 
marco regulatório relativo à exploração e à produção 
de petróleo em áreas de pré-sal e em áreas estratégi-
cas. Esse assunto dominou as discussões e as ações 
desta Casa nas duas últimas semanas, o que é ape-
nas o começo de um longo e, espero, profícuo debate 
sobre as possibilidades de um novo ciclo de desenvol-
vimento econômico e social, de soberania, enfim, de 
construção de um projeto de nação.

Os projetos foram encaminhados para tramitação 
a esta Casa em regime de urgência – aliás, uma inicia-
tiva do Presidente Lula com a qual concordei.

Como era de se esperar, desde o primeiro mo-
mento, a Oposição posicionou-se contrariamente às 
referidas proposições.

Em seguida, o Governo acertou ao retirar o pe-
dido de urgência mediante o compromisso manifesto 
pelos Líderes e pela Mesa desta Casa de que essas 
matérias sejam votadas até meados de novembro des-
te ano. Garante-se, assim, que o debate sobre esses 
temas não serão postergados.

A Oposição, que vinha centrando o seu discurso 
no rito de tramitação, tem agora que se voltar para o 
debate do mérito das questões. Eles questionam a al-
teração proposta do regime de exploração do petróleo 
e do gás natural nas camadas de pré-sal e em áreas 
consideradas estratégicas, do regime de concessão 
para o de partilha da produção, alegando que mudanças 
podem trazer incertezas à participação das grandes 

empresas estrangeiras. Considero que, na verdade, 
eles são contra o papel que o Estado brasileiro de-
sempenhará no novo modelo, pois permitirá um novo 
ciclo de desenvolvimento para o nosso País. Eles se 
opõem à capitalização proposta para a PETROBRAS, 
mas escondem o seu desconforto com relação ao papel 
preponderante que o novo marco regulatório reserva 
a essa empresa genuinamente nacional e respeitada 
por todos nós.

Basta lembrar, Sr. Presidente, que foi no Gover-
no de Fernando Henrique Cardoso que as empresas 
petrolíferas privadas ganharam o direito de exploração 
do petróleo em território nacional. A PETROBRAS teve 
privatizada e desnacionalizada uma parcela signifi-
cativa do seu capital social e quase teve o seu nome 
modificado.

Por fim, eles se mostram preocupados com uma 
eventual redução dos investimentos em fontes alter-
nativas no Brasil, desconsiderando o papel promissor 
que a criação do Fundo Social pode cumprir na cons-
trução de um novo país para a atual geração e para as 
gerações futuras, meu caro Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite um 
aparte, Deputado  Daniel Almeida? Eu quero realmente 
congratular-me com V.Exa. pela abordagem que inicia 
sobre este tema que é de palpitância inquestionável: o 
pré-sal. V.Exa. posicionando-se agora como o faz da 
tribuna, iniciando toda essa sequência de argumentos, 
vai suscitar um debate, em torno do qual esta Casa 
galvanizará todas as suas atenções. V.Exa., portanto, 
oferece uma contribuição inestimável para que nós 
decidamos conscientemente sobre esse assunto que 
é de marcante significação para o desenvolvimento do 
País. Cumprimento V.Exa., Deputado  Daniel Almeida, 
pelo discurso que faz.

O SR. DANIEL ALMEIDA – Agradeço ao nobre 
Deputado  Mauro Benevides e incorporo o aparte de 
S.Exa. ao meu discurso.

Nós, da base do Governo, vamos debater todas 
essas questões e queremos aperfeiçoar o novo marco 
legal da exploração de petróleo em nosso País.

Sobre o mérito dos projetos relativos ao pré-sal, 
quero salientar a minha integral aprovação ao eixo que 
conduz às modificações do marco regulatório, aliás, 
modificações fundamentais que adequarão o marco 
legal à realidade de um risco de exploração despro-
porcionalmente pequeno.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , o reco-
nhecimento do caráter estratégico dessas áreas e de 
suas singularidades já justificam sairmos do regime 
de concessão, no qual a empresa assume os riscos 
e se apropria dos lucros do negócio, para um mode-
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lo no qual a produção é compartilhada com o Estado 
brasileiro.

A PETROBRAS, que investiu na produção em 
águas profundas, que pesquisou e descobriu o pré-sal, 
será a única empresa autorizada a fazer a operação 
de explorar e produzir, como contratante de blocos ou 
em consórcio com outras empresas.

À PETRO-SAL, a nova empresa de capital 100% 
estatal, são designadas tarefas de planejamento, de 
contratação das operações em cada bloco, de arreca-
dar e negociar a parte do petróleo que cabe à União, 
bem como realizar estudos e pesquisas necessárias a 
essa gestão. Ela deverá estar associada em todos os 
blocos de exploração, inclusive com a PETROBRAS. 
Portanto, ninguém fará exploração sem a participação 
da PETRO-SAL.

A Agência Nacional do Petróleo – ANP continua 
a licitar os contratos dos blocos, mas segundo diretri-
zes do Ministério de Minas e Energia e do Conselho 
Nacional de Política Energética. Os espaços da ANP 
serão preservados. Ela não perderá nenhuma das suas 
atribuições atuais, como alguns querem insinuar.

A criação do Fundo Social para receber os re-
cursos provenientes da partilha do petróleo produzi-
do é também uma importante inovação. Esse Fundo 
administrará os recursos, realizando investimentos e 
aplicações financeiras no Brasil e no exterior.

Assim, os investimentos serão articulados com a 
política industrial, gerando cadeias produtivas no pró-
prio setor de petróleo, de gás natural e outros.

Os ganhos financeiros gerados pelos recursos do 
Fundo serão transferidos para a União, para aplicação 
em atividades prioritárias previamente definidas, como 
educação e cultura, redução da pobreza, desenvolvi-
mento tecnológico e inovação.

Os ganhos que o País terá com o pré-sal ultra-
passarão os limites da segurança energética, forte-
mente expandida e que estamos conquistando neste 
momento.

A importância geopolítica do País também será 
ampliada pelo aumento da sua participação nas re-
servas mundiais de combustível fóssil, mas, princi-
palmente pelo controle que o Estado exercerá sobre 
sua extração.

Isso não é tudo, Sr. Presidente. Um novo cenário 
se abre ao País. A exploração do pré-sal, sob o contro-
le estatal, viabiliza um novo ciclo de desenvolvimento, 
com soberania e democratização na distribuição da 
riqueza daí gerada.

Sob o planejamento e a indução estatal, podemos 
determinar maiores níveis de produção, de nacionaliza-
ção dessa produção, com incorporação de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico e outros caminhos.

Um novo cenário também se abre ao nosso par-
que industrial. Novos níveis de participação no PIB 
podem ser esperados para os segmentos industriais 
naval, do petróleo e do gás para os nossos centros 
de pesquisa etc.

Além disso, a geração de empregos, em tantos 
postos qualificados, mudará as perspectivas atuais do 
nosso mercado de trabalho, sem falar na ampliação 
do consumo e no aquecimento da nossa economia 
como um todo.

Mas, saliento que esse novo ciclo virtuoso não 
decorre naturalmente das descobertas dessas riquezas 
em petróleo e gás. Outras nações, que também foram 
privilegiadas, perderam e ainda perdem oportunidades 
de alcançar maior grau de desenvolvimento econômico 
e social mesmo com muito petróleo.

Caberá ao Governo, ao Congresso Nacional, à 
sociedade brasileira construírem todo um arcabouço 
político, institucional e econômico capaz de propiciar e 
lançar as bases necessárias para esse novo cenário.

Da capitalização da PETROBRAS e dos bancos 
oficiais de fomento, esperamos a capacidade de induzir 
os investimentos necessários para essa revolução do 
parque industrial e tecnológico brasileiro.

Do empresariado nacional esperamos a ade-
são a esse projeto. Esperamos que os empresários 
brasileiros saibam aproveitar essas oportunidades e 
desempenhar seu importante papel na construção do 
novo País.

Caberá ao Conselho Nacional de Política Ener-
gética e à PETRO-SAL determinarem um ritmo de 
exploração do pré-sal compatível com o necessário 
desenvolvimento e amadurecimento do nosso parque 
industrial.

Com a participação do Fundo Social, certamente 
compartilharemos essas riquezas com as futuras gera-
ções. Com os rendimentos do Fundo, iremos atender 
às demandas relacionadas à educação e à cultura, ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, à redução da 
pobreza e ao meio ambiente, que deve se desenvolver 
com equilíbrio.

Não tenho dúvida, Sras. e Srs. Deputados , que 
estamos diante da perspectiva de um novo País. E 
considero que esse é o maior problema que a Oposi-
ção enfrenta. Na ânsia de antecipar o debate eleitoral, 
imaginava e desejava que a crise corroesse o emprego, 
a economia, as condições de vida dos trabalhadores 
e, principalmente, a aprovação do Governo Lula e a 
sua capacidade de influenciar no debate eleitoral que 
se avizinha. Não foi o que ocorreu – para a felicidade 
do povo brasileiro.

Nossos opositores tentaram se antecipar ao de-
bate do pré-sal com a criação da CPI da PETROBRAS, 
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para descredenciar essa empresa estatal, buscando 
impedir que ela viesse a cumprir um papel predomi-
nante na exploração dessa riqueza nacional.

Além disso, a Oposição vem alegando que não há 
urgência na definição do novo marco regulatório, esque-
cendo-se de que somente depois de estabelecidas as 
regras poderão ser arregimentados os agentes econô-
micos para a participação em todo esse processo.

Vale lembrar, Sr. Presidente, que 30% das áreas do 
pré-sal já estão licitadas e em breve teremos produção 
nesses campos. O novo marco regulatório não vai alcan-
çar essa exploração, mas não há tempo a perder.

Segundo o Presidente da PETROBRAS, o com-
panheiro baiano José Sérgio Gabrielli, a previsão de 
investimentos da estatal na área do pré-sal, até 2020, 
para a exploração de petróleo, é de 111 bilhões de dó-
lares, o que deve gerar uma produção de 1,8 milhão de 
barris por dia até 2020, somente nessa região.

A possibilidade de atração de investimentos nessa 
área já conhecida do pré-sal é por si só importantíssi-
ma para o Brasil e para os brasileiros.

As perspectivas que se apresentam de atração 
de investimentos em pesquisa e exploração de petró-
leo nas camadas de pré-sal do litoral brasileiro são 
reconhecidas por todos como excepcionais.

Sabemos que quanto mais demorarmos a definir 
o novo marco regulatório, mais tarde serão realizados 
os investimentos necessários, e mais tarde ainda o 
Brasil passará a colher os frutos desses investimentos. 
Isso é de fato o que não queremos.

Sr. Presidente, há de se convir que o povo brasilei-
ro não quer permanecer deitado em berço esplêndido, 
aguardando indefinidamente pelo desenvolvimento eco-
nômico e social do País. Como dizia meu conterrâneo 
e poeta baiano, Raul Seixas, temos muito a conquistar 
e não podemos ficar aqui parados.

Eram essas as considerações que gostaria de 
deixar para o debate nesta Casa a respeito do signi-
ficado deste momento que o Brasil está vivenciando. 
Quero lembrar inclusive que, ontem, a nossa bancada, 
do PCdoB, realizou um seminário com a participação 
do Diretor-Geral da ANP, de lideranças dos trabalhado-
res da área de petróleo no Brasil, de outros dirigentes 
sindicais e de pessoas do ambiente da academia, para 
aprofundarmos esse debate.

A cada debate que fazemos, a cada discussão 
em que se aborda esse tema aumenta a convicção so-
bre o significado, a percepção que os brasileiros têm 
quanto à mobilização, meu querido Nilson Mourão, que 
o Brasil fará em torno da urgente e necessária delibe-
ração sobre a matéria por parte desta Casa, para que 
possa efetivamente adquirir as condições de acelerar 

a sua capacidade de crescer e distribuir renda para 
os brasileiros.

O Sr. Nilson Mourão – Concede-me V.Exa. um 
aparte, ilustre Deputado ?

O SR. DANIEL ALMEIDA – Concedo um aparte 
ao Deputado  Nilson Mourão.

O Sr. Nilson Mourão – Ilustre Deputado  Daniel 
Almeida, ouvi atentamente o pronunciamento de V.Exa. 
e quero cumprimentá-lo pela análise tão fina, profun-
da, adequada, oportuna que ofereceu a esta Casa, 
particularmente no que diz respeito à exploração do 
pré-sal e à crise econômica. Quero parabenizá-lo e 
dizer que concordo com V.Exa. quando deixou claro 
que a Oposição nesta Casa se equivoca ao procurar 
outros caminhos para fazer oposição ao Governo do 
Presidente Lula. Tem errado continuamente e, se não 
mudar o foco, continuará errando no que diz respeito 
ao pré-sal. Parabenizo V.Exa. pelo brilhante pronuncia-
mento que faz nesta Casa. V.Exa. é um extraordinário 
representante do povo baiano. Parabéns, Deputado .

O SR. DANIEL ALMEIDA – Agradeço ao Deputado  
Nilson Mourão o aparte e o incorporo ao nosso pro-
nunciamento.

Inclusive, quero dizer, Deputado  Nilson Mourão, 
que vários setores – ontem apareceu essa discussão 
no debate que fizemos –, que se beneficiarão, já estão 
adotando providências com o objetivo de capacitarem-
se para participar da exploração do pré-sal: a indústria 
naval brasileira está em franca expansão e se expan-
dirá muito mais; a indústria siderúrgica também. Hoje 
a imprensa dá a notícia de que a USIMINAS já está 
adequando-se, capacitando-se para produzir aço es-
pecial para o pré-sal. Isso é inovação. São novas tec-
nologias, novos potenciais de desenvolvimento e de 
crescimento na nossa economia.

Para concluir, Sr. Presidente, quero ainda mani-
festar o nosso apoio, a nossa solidariedade a todos 
os trabalhadores dos Correios, que hoje se encontram 
em greve.

Pela manhã, a Frente Parlamentar em Defesa da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que tenho 
a honra de presidir, reuniu-se com o Ministro das Co-
municações, Senador Hélio Costa, com o Presidente da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Sr. Carlos 
Henrique, e com o Sr. José Rivaldo, da Federação Na-
cional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, 
para debater sobre a Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, que necessita se modernizar, mantendo 
o monopólio postal, crescendo e ocupando espaços 
que o momento e as novas tecnologias exigem.

Também fizemos o debate sobre a urgente neces-
sidade de intensificarem-se as negociações para atender 
às reivindicações dos trabalhadores da empresa.
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É um apelo que faço à empresa, ao Ministro das 
Comunicações e, particularmente, ao Ministro do Pla-
nejamento, já que, segundo as informações que temos, 
o entrave principal dá-se com a posição do Departa-
mento de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais – DEST, que tem apresentado dificuldades 
para acatar o que a própria empresa considera possível 
aceitar. Senta-se à mesa, negocia, a empresa que tem 
os dados diz que pode atender essas reivindicações, 
e o DEST, o Planejamento, impede que esse entendi-
mento se faça, produzindo mais danos, mais prejuízos 
econômicos e para a imagem dessa empresa.

Que possamos encontrar um bom caminho para 
a negociação e que essa greve não perdure um tempo 
maior, de modo a prejudicar a nossa população.

Concedo aparte ao nobre Deputado .
O Sr. Rodovalho – Nobre Deputado  Daniel Almei-

da, parabéns pela preocupação com os funcionários 
dos Correios. Quero fazer coro com V.Exa., pedindo 
providências ao Ministério das Comunicações, a fim de 
atender as reivindicações desses funcionários. Acho 
que as instituições brasileiras têm contribuído com 
grandeza, com dignidade. Os Correios são realmente 
uma marca que transcende qualquer outra instituição. 
Merecem, sim, o pronunciamento de V.Exa., que está 
de parabéns por trazer a esta Casa esse debate e co-
locá-lo sob o holofote. Quero também, Sr. Presidente, 
fazer menção à existência do nosso requerimento de 
urgência para o Projeto de Lei nº 5.664, que diz res-
peito à reformulação do plano de cargos e salários 
da Polícia Militar e dos Bombeiros do Distrito Federal. 
Estamos aqui, hoje, de plantão para que esse reque-
rimento seja votado. A Polícia Militar e os Bombeiros 
do DF têm feito um grande trabalho. Merecem a con-
sideração, o apoio e a reorganização de carreira, que 
está proposta no projeto de lei. V.Exa., Deputado  Daniel, 
está de parabéns por trazer a esta Casa esse assunto 
e também o assunto do pré-sal. Muito obrigado pela 
concessão do aparte.

O SR. DANIEL ALMEIDA – Obrigado, Deputado  
Rodovalho.

Concluindo, Sr. Presidente, manifesto o apoio, a 
concordância, o desejo e esforço para que ainda hoje 
possamos votar a PEC nº 483, a fim de atendermos à 
justa reivindicação dos que defendem a transposição 
dos servidores de Rondônia para a União.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Daniel Almeida, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jofran Frejat, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado  Aracely de Paula.

O SR. ARACELY DE PAULA (PR-MG. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, caro Deputado  Jofran 
Frejat, Sras. e Srs. Deputados , quero, inicialmente, fa-
zer algumas saudações que, se não são protocolares, 
são necessárias.

Saúdo a população da minha cidade, Araxá, por 
intermédio do seu ilustre Prefeito, Dr. Jeová Moreira da 
Costa, em nome do qual saúdo os Prefeitos de todo 
o Brasil; saúdo os Vereadores da minha cidade, por 
meio do Presidente da Câmara, Carlos Alberto Rosa, 
em nome do qual saúdo os Vereadores mineiros e de 
todo o Brasil; presto homenagem a todos os servidores 
municipais, tanto da área administrativa quanto da área 
do operariado, e o faço por meio da Secretária Muni-
cipal de Educação, a Dra. Giovana Maria Mesquita de 
Paula; saúdo meus companheiros de trabalho, tanto 
daqui de Brasília quanto de Araxá, e aqueles que se 
estendem ou residem em outras partes do Estado e 
presto desta tribuna o meu reconhecimento e agra-
decimento; saúdo a família brasileira por intermédio 
da minha própria família, da minha esposa, dos meus 
filhos, enfim, da família toda.

Sr. Presidente, ressalto o orgulho e a satisfação 
de ocupar esta tribuna da Câmara dos Deputados . O 
privilégio decorre da generosidade do povo mineiro e, 
em especial, da solidariedade e da confiança do povo 
de Araxá. Exalto o meu respeito à sacralidade desta 
tribuna, do alto da qual ecoaram, pelo brilhantismo, in-
teligência e coragem, discursos de grandes estadistas, 
ilustres tribunos, gente do povo, enfim, brasileiros que 
escreveram em meio a turbulências e inquietações as 
mais belas páginas da história deste País, usando a 
tribuna não pelo que ela é, mas pelo que representa 
no contexto das instituições democráticas.

Daqui, muitos repudiaram a opressão, o uso da 
força e a discriminação; lutaram bravamente contra o 
autoritarismo, o ódio que cega e a injustiça que humi-
lha. Desta tribuna, exaltaram-se os valores da liberda-
de, do direito e da igualdade entre todos os brasileiros. 
Dela se ressaltou que este País só seria grande e forte 
na medida em que a igualdade, a fraternidade e a li-
berdade não fossem apenas um conceito herdado de 
outros povos, mas um imperativo da consciência na-
cional. Esta tribuna, através dos tempos e em repetidas 
experiências, ensina-nos que o bem maior da demo-
cracia é a liberdade. E a liberdade na sua plenitude, 
pois que não acreditamos em um pouco de liberdade, 
da mesma forma que não acreditamos em um pouco 
de verdade, pois a meia verdade corre o risco de se 
transformar em uma grande mentira.
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Portanto, é desta tribuna – que para muitos pode 
parecer um balcão mercantil, um palanque de engodos 
– transformada em altar que olho com desassombro o 
futuro deste País, enaltecendo os valores de um pas-
sado heróico e os méritos de um presente pautado no 
dinamismo, na luta de cada dia, na dinâmica de um 
desenvolvimento sustentável, e respiro a certeza de 
que nosso amanhã responderá positivamente a todo 
o esforço e sacrifício que empreendemos agora.

Sinto que o brasileiro de hoje pode esperar com 
alegria e convicção o amanhã que virá, com a mes-
ma postura com a qual o sentinela das madrugadas 
anuncia em clarinadas a certeza do amanhecer de um 
novo dia, que será melhor e maior.

Reafirmo, neste contexto, a sentença constituin-
te de Ulysses Guimarães: “O Brasil precisa mudar; o 
Brasil está mudando; o Brasil mudou.”

Ao saudar a minha Araxá, relembro, com parti-
cular orgulho, a luta travada há alguns anos. Ao lado 
de toda a cidade, na condição de Prefeito, empreende-
mos esforços para tornar aquele lugar não um paraíso 
para poucos, mas sim um espaço de esperança e de 
conquistas para todos.

Ao enfrentarmos desafios, resistências e precon-
ceitos, estabelecemos os alicerces de uma cidade pro-
gressista, humana e, acima de tudo, com a autoestima 
resgatada. Araxá passou a oferecer igualdade de oportu-
nidades a todos, dando o mesmo tratamento nas áreas 
básicas de sobrevivência, tais como saneamento, saúde, 
educação, emprego e lazer. E, o que é mais importan-
te, semeou a certeza de que seria através da união de 
todos que construiríamos uma cidade para todos, uma 
cidade onde poderia existir a pobreza, mas nunca a 
miséria; onde alguns poderiam não ter um lar para se 
abrigar, mas nunca mais precisariam perambular pelos 
abrigos das ruas, das praças e das árvores.

Procuramos criar uma cultura em que o ser hu-
mano era o fim e a razão da ação administrativa do 
Governo Municipal, e não um cidadão condicionado a 
aplaudir méritos para satisfazer e ressaltar a vaidade 
de quem, na verdade, tinha a obrigação de fazer.

Fico feliz em saber que esses princípios ainda 
norteiam a consciência dos administradores que me 
sucederam na Prefeitura de Araxá. A cidade cresce, 
e a sociedade participa.

A cidade, que por natureza tem características 
turísticas e hospitaleiras, vai se desenvolvendo de ma-
neira notável em outros setores da economia, princi-
palmente, na mineração, na agricultura, no comércio 
e no âmbito da educação e da cultura, com um ensino 
qualificado em todos os níveis.

E diante desse desenvolvimento planejado e 
sustentável, orgulha-me saber que ela não perdeu a 

característica de cidade de portas abertas, mantendo 
a hospitalidade e a cultura de seu povo. Todos os que 
vieram e vêm para trabalhar são bem-vindos. Só que 
a cidade amadureceu, pagando com o valor da inteli-
gência, o suor do rosto e o respeito às suas origens o 
preço sagrado da construção de uma nova cidade. O 
fato de termos as portas abertas não significa que a 
casa não tenha dono.

Se tiver que deixar um legado às gerações futu-
ras, direi que Araxá se fez através da valorização de 
sua gente, que viu na emancipação política a forma 
de se libertar das correntes que nos prendiam a outros 
municípios maiores, que devem muito desta grandeza 
à sagacidade de usurpar, não só de Araxá, mas tam-
bém de toda a região, oportunidades que as tornaram 
maiores, não em função do que tinham, mas de um 
processo de usurpação, infelizmente, consentida.

Era cômodo vender a ideia de que as universida-
des, os complexos hospitalares, as grandes indústrias, 
as representações governamentais, tanto em âmbito 
estadual como em âmbito federal, deveriam concen-
trar-se em 2 ou 3 cidades regionais, em detrimento de 
centenas de pequenos municípios dessas regiões.

Ao exercer o mando político regional, essas ci-
dades tornaram-se detentoras do poder econômico e, 
portanto, detentoras do poder decisório. Essas cidades 
tornaram-se cada vez maiores, mas outras centenas de 
pequenas cidades dessas regiões – refiro-me principal-
mente ao Triângulo e ao Alto Paranaíba –, tornaram-se 
cada vez menores, cada vez mais dependentes, cada 
vez mais sofridas.

Devido a esse processo de dominação, pequenos 
municípios e vilarejos sucumbiram. Muitos ainda hoje 
sobrevivem muito mais pela teimosia ou pelo remorso 
da cumplicidade daqueles que se tornaram fortes pela 
fraqueza daqueles que tiveram medo de lutar.

Aproveito ainda esta mesma tribuna, que me 
permite divisar a grandeza do meu Estado, para olhar 
daqui a imensidão dos Vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri e a grandeza de todo o norte de Minas. E, desta 
tribuna, que vejo como um altar, saúdo todos os con-
terrâneos daquelas regiões pela bravura, pela altivez 
e pela coragem com que enfrentaram o esquecimento 
de tantos Governos e políticos que os relegaram ao 
desconforto de um lugar inóspito, onde não havia água, 
luz, estradas, educação e saúde.

Com o advento de novos governantes mineiros 
e em especial do Governador Aécio Neves, ufano-me 
em dizer que a região se transformou. Nem o norte 
do Estado, nem os Vales do Jequitinhonha e do Mu-
curi são hoje terra hostil e ingrata, nem vale dos es-
quecidos. A região despertou, e aqueles que lá vivem 
ou aqueles que por lá passam veem-na, na verdade, 
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como relata determinada passagem bíblica, como a 
terra prometida.

Os meus cumprimentos mais sinceros ao Gover-
nador Aécio Neves por sua ação administrativa naque-
la região, por toda a transformação que acontece ali 
a cada dia, reascendendo na população a alegria e o 
gosto de viver com dignidade.

Aproveito a oportunidade para parabenizar a 
região e as cidades de Salinas, Taiobeiras, Fruta de 
Leite, Novorizonte, Indaiabira, Berizal, Santa Cruz de 
Salinas, Curral de Dentro, Águas Vermelhas, Ninheira, 
Cachoeira de Pajeú, Divisa Alegre, São João do Pa-
raíso e tantas outras que me elegeram como parcei-
ro nesta fascinante aventura de transformar um duro 
preconceito numa realidade que emociona, ou seja, 
dar ao valoroso homem daquela região o incentivo e 
a confiança de que as mudanças hoje destacadas e 
que se tornam realidades cada vez maiores depende 
da crença e do trabalho de todos.

Que os meus amigos saibam que o norte de Minas 
não apenas cresceu, mas também se descobriu. O tra-
balho e a união de todos fazem com que aquela região 
se torne cada vez maior, melhor e digna para se viver.

Daqui, também olhando a imensidão do meu 
Estado, agradeço às outras regiões – sul, sudeste e 
centro-oeste –, onde diversas cidades têm rezado co-
nosco a oração da confiança, do trabalho e da certeza 
inabalável da vitória no futuro.

Também no Congresso Nacional sou municipalista 
por fé e convicção. A grandeza de um país se constrói 
com base na capacidade de fortalecer cada municí-
pio. Um país que se quer grande e forte não pode se 
alicerçar em municípios frágeis, onde falta de tudo um 
pouco, inclusive a vontade de viver; municípios que não 
têm escolas, não têm hospitais, não têm saneamen-
to, não têm emprego; municípios que não têm renda, 
que não recebem repasses, que não fazem parte de 
um país grande, mas são filhos bastardos de um país 
injusto e impiedoso.

Daí a nossa opção pelo municipalismo. Creio fir-
memente que a pobreza da grande maioria dos mu-
nicípios brasileiros é uma das mais cruéis formas de 
exclusão e de discriminação sociais e, o que é pior, 
um atestado permanente ante os olhos do mundo, que 
certamente vê nessa impiedosa distribuição de renda 
uma perigosa segregação de classes.

A discriminação social através de uma mal pla-
nejada distribuição de renda faz com que os ricos se 
tornem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais 
distantes e excluídos.

Certamente, se não acudirmos com urgência os 
efeitos dessa situação desumana e perversa, podere-
mos estar inviabilizando o futuro deste País como um 

todo. Particularmente, não aceito – nem a consciência 
coletiva das ruas, das praças, das escolas e das fábri-
cas a aceitam passivamente – a ideia de que um Pais 
tão rico e em desenvolvimento possa conviver resig-
nadamente com a desigualdade que leva à miséria, à 
fome e ao desespero.

Essas observações visíveis em todos os quadran-
tes do nosso País são uma advertência permanente 
à nossa consciência de homem público, de cidadão e 
até de formação cristã. Por isso é bom que lembremos 
que a grandeza de um país começa pela grandeza de 
um município.

E que ninguém se esqueça da advertência de um 
grande estadista americano: “A verdadeira força de um 
governo não está nem em exército nem em armadas, 
mas na convicção do povo de que o governante é bom, 
é justo e é honesto. Governo que se afasta desses 
princípios não é governo, mas um déspota no poder, 
que cedo ou tarde acabará pagando caro”.

A recente crise financeira em que o mundo mer-
gulhou abalou profundamente a economia interna-
cional. O processo de globalização, pela sua própria 
natureza, castiga indistintamente todos os países, e 
cada um paga o seu preço.

O Brasil, com princípios sólidos de uma eco-
nomia realmente sustentável, está emergindo com 
surpreendente rapidez desse processo que abala os 
alicerces do mundo.

Diversas medidas foram tomadas, entre elas o 
incentivo à produção e ao emprego, com isenções de 
toda ordem a diversos setores produtivos.

O País se ressarciu com as medidas tomadas. 
No entanto, sobram aos municípios, em suas arre-
cadações, o pesado ônus das isenções concedidas 
pelo Governo Central, pois que a queda da produção 
e essas mesmas isenções diminuem drasticamente 
os recursos dos cofres municipais.

As compensações exigidas não podem tardar, ou 
haverá falência completa dos municípios brasileiros, 
pois muitos deles sobrevivem apenas dos recursos do 
FPM, composto com os repasses do IPI e do Imposto 
de Renda. E, após descontados os gastos obrigatórios 
com saúde, educação e parcelas do INSS, sobra pouco 
ou nada no caixa das Prefeituras para honrar outros 
compromissos e realizar novos investimentos.

Por isso, em nome dos cidadãos que represen-
to e dos municípios em que eles vivem, desta tribuna, 
apelo veemente ao ilustre Presidente Lula e sua equipe 
econômica que solucionem esse impasse.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , tendo 
iniciado a minha vida pública pelo primeiro degrau, 
por meio da Câmara de Vereadores da minha cidade, 
reconheço justa e democrática a reivindicação do au-
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mento do número de cadeiras nas Câmaras Municipais. 
Se democracia é participação do povo, quanto maior o 
número de representantes, maior a representação dos 
segmentos sociais nas Casas legislativas.

Entretanto, pode ser que o Congresso Nacional 
tenha perdido a oportunidade em 2004 de ter derruba-
do, por meio de emenda constitucional, a intervenção, 
a nosso ver indevida, do TSE, que estipulou uma nova 
composição para as Câmaras de Vereadores.

Honrado pelo povo de Araxá, com grande vo-
tação, com respaldo de cidades das regiões do Alto 
Paranaíba, assumi o primeiro mandato de Deputado  
Federal em 1990, estando pois, agora, no exercício do 
meu quinto mandato consecutivo.

Testemunho pela minha presença e participação 
um fascinante momento de profundas transformações 
acontecidas no País nas 2 últimas décadas.

Percebo, claramente, que a maior das transfor-
mações que hoje sustentam e alicerçam todo o nosso 
desenvolvimento se identifica principalmente no forta-
lecimento das instituições democráticas, com respeito 
às leis e à independência dos Poderes.

É verdade que nesse período vivemos momentos 
dramáticos e crises profundas. Sentimos os horizon-
tes toldados pelas nuvens da incerteza e do medo, fa-
zendo com que incrédulos e oportunistas duvidassem 
da solidez das instituições. Entretanto, a cada crise, 
a cada dificuldade, prevaleceu sempre o sentimento 
do valor da liberdade, pressuposto maior da ordem 
democrática.

Hoje não nos assustam nem as crises, nem os 
reveses, nem as oportunidades. E o que anima a con-
vicção é saber que este País descobriu o seu caminho, 
e dele não abdicará jamais.

A ação parlamentar liga definitivamente as neces-
sidades de cada município e Estado, quando Deputados  
e Senadores se tornam elos entre as pequenas e gran-
des demandas desses entes federativos, às obrigações 
do Governo Federal para com eles.

Daí a grande oportunidade de, através desse in-
tercâmbio, levar a cada postulante os recursos oriun-
dos do Governo Federal, não como uma dádiva ou 
benesse do Governo, mas como um direito de cada 
Estado e Município.

Os repasses à educação, à saúde, ao sanea-
mento, à agricultura, ao esporte e lazer, à cultura, e a 
construção das grandes obras que beneficiam o País 
como um todo, como as estradas, as hidrovias, as hi-
drelétricas, que se multiplicam gradativamente, e tan-
tas outras obras, transformam-se até pelo contato do 
Parlamentar com a população, em trabalho cobrado 
e exigido tanto dos governantes como do Parlamento. 
E o Parlamentar se transforma em condutor das as-

pirações do povo e das ações do Poder Executivo. E 
são esses mesmos Parlamentares que fazem chegar, 
através de trabalho permanente, às vezes penoso e 
insistente, essas reivindicações populares aos gabine-
tes, por vezes frios, de Palácios e Ministérios.

Faço essa reflexão para chamar a atenção desta 
Casa e da sociedade brasileira, para a qual se passa 
a impressão falsa e pejorativa de que a emenda é do 
Parlamentar. A emenda é do Município e do Estado, 
e a obrigação de pagar é da União. Não se paga ao 
Parlamentar. Paga-se ao povo, através das ações 
que serão realizadas por Estados e Municípios. Daí 
o nosso inconformismo ao se frustrarem expectati-
vas e se debitar ao Parlamento a ideia do clientelis-
mo político.

Infelizmente, o Congresso legisla pouco, pois sua 
pauta é constantemente trancada pela avalanche de 
medidas provisórias oriundas do Governo, que fazem 
dele legislador e executor, relegando o Congresso à 
condição de mero coadjuvante do processo adminis-
trativo.

Creio que o clamor do Parlamento, com o respaldo 
do povo e em especial da imprensa descomprometida, 
tem alertado para o risco de que sem um Legislativo 
atuante, dentro de suas prerrogativas, a democracia 
perde o mais importante do seus pilares, podendo res-
valar para o autoritarismo.

Matérias importantes deveriam ter sido votadas e 
não foram. Destaco a necessidade de se votarem com 
urgência as reformas tributária, política, trabalhista e 
tantas outras que fazem parte do anseio justo da socie-
dade brasileira. A pauta do Congresso será realmente 
uma pauta positiva no momento em que esta Casa ti-
ver a ousada coragem de votar o que é necessário e 
não o que lhe é imposto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , ao en-
cerrar gostaria de reafirmar o meu orgulho em per-
tencer aos quadros desta Casa, que, apesar de todos 
os desencontros e incompreensões, apesar de ser o 
alvo preferido das críticas, apesar de sua fragilidade e 
de não ter a vitaliciedade do cargo do Judiciário ou o 
poder de convencimento da caneta do Executivo, tem 
algo que os outros Poderes não têm, o que é mais 
cativante, mais profundo e patriótico: a multiplicidade 
da representação, que nos dá a cara do meu querido 
povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Assumem sucessivamente a Presidên-
cia os Srs. Marco Maia, 1º Vice-Presidente, e 
Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Apresen-
tação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Roraima 5

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Dalva Figueiredo PT 
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá 5

PARÁ

Gerson Peres PP 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará 4

AMAZONAS

Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas 3

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondonia 8

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre 3

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
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Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins 7

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Washington Luiz PT 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão 7

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará 14

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
Total de Piauí 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte 4

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Efraim Filho DEM 
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Paraíba 3

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 

Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco 15

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas 4

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Geraldo Simões PT 
João Carlos Bacelar PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Bassuma PT 
Márcio Marinho PR 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Veloso PMDB PmdbPtc
Total de Bahia 19

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
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Bilac Pinto PR 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
João Bittar DEM 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais 26

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Arolde de Oliveira DEM 
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 

Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro 27

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
Jorginho Maluly DEM 
José C Stangarlini PSDB 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Nelson Marquezelli PTB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Silvio Torres PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo 37

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Eliene Lima PP 
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Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso 4

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Ricardo Quirino PR 
Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Tatico PTB 
Total de Goiás 11

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT 
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alceni Guerra DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Ratinho Junior PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná 13

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
José Carlos Vieira DEM 
Paulo Bornhausen DEM 

Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina 7

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Geraldinho PSOL 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Pepe Vargas PT 
Sérgio Moraes PTB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 17

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 263 Senhoras 
Deputadas  e Senhores Deputados .

O SR. EMILIANO JOSÉ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Pela ordem. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados , Salvador sedia nestes dias a XXXVI 
Jornada Internacional de Cinema.

Tive a satisfação de coordenar, no último domin-
go, uma mesa de debates sobre Euclides da Cunha, 
que é o homenageado da Jornada. Durante toda a 
semana, até o dia 17, os debates girarão em torno do 
extraordinário autor de Os Sertões, que retrata a saga 
de Canudos e de Antonio Conselheiro.

Tenho dito que é necessário encontrar um meio 
de fortalecer acontecimentos culturais como a Jornada 
Internacional de Cinema da Bahia. Ela não pode e não 
deve a cada ano sair em busca de patrocínios. Tornou-
se um fato cultural incontestável, uma referência para 
o Brasil e para o mundo.

Não é pouco, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , que uma jornada de cinema chegue ao 
seu 36º ano. E essa jornada caminha sempre no com-
passo de nossa cultura. Acompanha a alma brasilei-
ra. Mergulha na cultura do nosso povo. Não se afasta 
dos grandes rumos do País e do mundo. O cinema é 
valorizado ao máximo. E essa extraordinária expres-
são da alma humana serve como ponto de partida 
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para reflexões sobre os rumos do Brasil e do mundo. 
Sempre foi assim. E isso graças ao espírito, à visão 
de Guido Araújo, cineasta que nunca se afastou dos 
problemas do Brasil, que sempre andou sintonizado 
com o restante do mundo, que promoveu o diálogo 
com os grandes cineastas mundiais, especialmente 
com aqueles mais capazes de refletir a beleza e a an-
gústia da alma humana.

Quando, neste ano, volta-se para lembrar o cen-
tenário de morte de Euclides da Cunha, lembra não só 
o grande intelectual, mas sobretudo a sua obra imortal, 
Os Sertões. E, ao lembrar o livro, lembra especialmente 
o episódio de Canudos, quando milhares de pessoas, 
lutando por uma sociedade mais igualitária e fraterna, 
foram chacinadas pelo Exército. E tudo sobre Canudos 
é debatido, inclusive a personalidade do líder religioso 
Antonio Conselheiro. A exibição de dezenas de filmes 
do Brasil e de tantos outros países é alternada por 
debates, exposições, palestras que enriquecem os 
participantes, que aguçam o espírito crítico de todos, 
que chamam à reflexão.

Simultaneamente, também em Salvador realiza-se 
o Festival de Teatro do Subúrbio. Para quem não sabe, 
o Subúrbio Ferroviário é uma das regiões periféricas 
mais populosas da Capital baiana. O Festival começou 
dia 11 e vai até o dia 20 de setembro. No último sába-
do, uma plateia composta por jovens negros e pobres 
aplaudiu calorosamente a peça Comida de Nzinga, que 
conta a história da rainha africana Nzinga de Matamba, 
que lutou contra os avanços dos portugueses sobre 
os reinos de Ndongo e Matamba, ambos situados na 
atual República de Angola.

É muito importante que um festival como esse 
ocorra numa região como o Subúrbio de Salvador. E 
ocorre graças à nova política cultural do Governo da 
Bahia, que compreendeu a importância da produção 
cultural do povo, e à PETROBRAS, que colaborou de-
cisivamente para que o festival acontecesse.

A esmagadora maioria dos grupos de teatro que 
se apresentam durante o festival são do próprio Subúr-
bio. Como diz Ana Vaneska, coordenadora do Centro 
Cultural Plataforma, instituição do Governo do Estado, 
“o festival é resistência”. Trata-se, para ainda repetir 
palavras de Ana Vaneska, da história de luta do povo 
do Subúrbio “na qual nós, povo negro, escrevemos a 
nós mesmos no lugar de protagonistas”. Um belo fes-
tival, uma bela criação do próprio povo.

A Bahia continua a ser uma terra de intensa 
produção cultural. E agora, com o Governo Wagner, 
vemos florescer com muito mais vigor a criatividade 
popular, que estava como que sufocada por políticas 
culturais excludentes. Atividades como a XXXVI Jor-
nada Internacional de Cinema e o Festival de Teatro 

do Subúrbio são expressões tanto da criatividade do 
nosso povo, dos nossos artistas, como também das 
novas políticas culturais do Governo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , agora 
passo a fazer um triste registro.

Numa quinta-feira, 22 de setembro de 1977, dia 
de sol na bela cidade de Santa Maria da Vitória, o ad-
vogado Eugênio Lyra, jovem advogado de 30 anos, 
acabara de se barbear. Despediu-se do barbeiro e 
ganhou a rua.

Como quem surge do nada, o pistoleiro Wilson 
Gusmão só fez apontar a arma para a testa do advo-
gado e atirar. Sangue. Eugênio Lyra morreu ali mesmo, 
nos braços de Lúcia Lyra, sua mulher, que o acom-
panhava.

Sangue. Sangue de um inocente, sangue de um 
lutador.

No dia seguinte, Eugênio Lyra deveria ir a Salva-
dor para prestar depoimento na CPI da Grilagem, na 
Assembleia Legislativa da Bahia.

À época, houve uma repercussão imensa, no 
Brasil e no mundo.

As investigações de então apontaram, além do 
pistoleiro, autor material do crime que ceifou a vida do 
jovem e guerreiro advogado dos oprimidos, o envolvi-
mento do fazendeiro Valdely Rios, que teria encomen-
dado o assassinato por 40 mil cruzeiros, juntamente 
com o advogado Alberto Nunes e mais Abílio Antunes, 
Cantídio de Oliveira e João da Costa da Silva. Tudo, se-
gundo o que foi apurado, com a cumplicidade do próprio 
delegado de polícia Eymar Portugal Sena Gomes.

No dia 22 de setembro deste ano, Santa Maria 
da Vitória lembra a vida de Eugênio Lyra com ativi-
dades promovidas pela Biblioteca Eugênio Lyra, pela 
Prefeitura Municipal, pela Secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte (especialmente a Coordenadoria 
de Cultura), pela Casa de Cultura Antonio Lisboa de 
Morais, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pela 
Comissão Pastoral da Terra e pela Paróquia de Santa 
Maria da Vitória.

Certamente ecoará o grito de maldição eterna 
aos assassinos e aos grileiros, e o grito de celebração 
de uma vida inteira dedicada à justiça.

Às 9h da manhã haverá passeata com decisi-
va participação dos movimentos sociais. Às 18h, a 
abertura oficial das atividades, com a comemoração 
dos 20 anos da Biblioteca Eugênio Lyra, seguida de 
homenagens a todos os trabalhadores lutadores da 
região e a Eugênio Lyra. Haverá palestras do diretor 
do Instituto da Águas do Governo baiano, Júlio Rocha, 
do representante da Comissão Pastoral da Terra e do 
antropólogo Altair Sales.
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Eugênio Lyra é um mártir da luta pela terra no 
Brasil. Dedicou sua vida à defesa dos trabalhadores ru-
rais, dos posseiros ameaçados pela grilagem. Naquele 
momento lutava em favor dos posseiros ameaçados, 
expulsos de suas glebas no Além São Francisco, Oes-
te da Bahia, onde se situa Santa Maria da Vitória. Sua 
vida desde muito cedo girou em torno dessa luta. Era 
apaixonado pelos pequenos, pelos despossuídos. Ti-
nha uma relação visceral com os oprimidos. A vida só 
tinha sentido para ele se envolvida com a terra – com 
a terra dos posseiros, dos pequenos produtores, dos 
assalariados das fazendas.

Pagou com a própria vida sua fome e sua sede 
de justiça, numa época em que a ditadura militar repri-
mia com violência os movimentos populares e quais-
quer protestos contra a expulsão de trabalhadores de 
suas terras. Esses trabalhadores vinham engrossar as 
periferias das cidades, especialmente das grandes ci-
dades. Hoje é possível perceber com mais clareza as 
consequências daquele processo.

A ditadura fizera então a opção pelos ricos, por um 
modelo de desenvolvimento que privilegiava a grande 
propriedade, os grandes investimentos agropecuários. 
Esses, como bárbaros, atropelavam os posseiros, des-
truíam suas lavouras, invadiam suas terras, conseguiam 
títulos falsos, usavam da violência, matavam.

Os posseiros, ocupantes centenários, pacíficos e 
produtivos, viam seus direitos conspurcados, desres-
peitados, sob os olhares complacentes dos Governos 
de então. Muitas vezes, o próprio Governo era linha 
auxiliar dos agressores. A polícia, longe de proteger 
os pequenos, protegia e auxiliava os grileiros. E as 
atividades de advogados como Eugênio Lyra e Lúcia 
Lyra eram encaradas como atividades subversivas. 
Esses advogados enfrentavam uma poderosa dupla 
de inimigos: os grileiros investidores e o braço político 
armado da ditadura militar.

Antes de se radicar e de se apaixonar por Santa 
Maria da Vitória, Eugênio Lyra e a mulher advogaram, 
contratados desde 1973, para a Federação dos Tra-
balhadores na Agricultura do Estado da Bahia, dando 
atenção a posseiros e lavradores de Feira de Santa-
na, Riachão do Jacuípe, Cachoeira e Santo Antônio 
de Jesus, cidades próximas a Salvador. Em 1976 os 
2 resolveram fechar o escritório da Rua Chile, no cen-
tro da Capital, e rumaram para Santa Maria da Vitória, 
a mais de 900 quilômetros de Salvador. Pouco mais 
de 1 ano depois, Eugênio Lyra era assassinado à luz 
do dia.

Nasceu em 8 de janeiro de 1947. Começou a fre-
quentar uma escola particular com apenas 5 anos. Aos 
7, ingressou na escola pública. Não era muito afeito a 
brincadeiras. Desde cedo interessou-se pelo estudo. 

Era esperto, prestativo, principalmente com as pessoas 
mais humildes e com os mais velhos.

Aos 11 anos ingressou no Colégio Marista de Sal-
vador. Foi aluno aplicado e de ótimo comportamento. 
Aos 15, concluiu a 4º série do ginásio. Morou em um 
quarto no fundo de uma pensão. Nunca foi dado a la-
mentações. Fez o científico no Colégio Central, onde 
conheceu Lúcia, sua colega e amiga. Juntos fizeram 
o vestibular e continuaram os estudos na Faculdade 
de Direito da Universidade Federal da Bahia. Dessa 
amizade nasceu o amor.

Ainda estudante, aos 18 anos lançou seu primeiro 
livro, intitulado Fogos Fátuos. Em 1968, aos 21 anos, 
lançou Abismos, livro, assim como o primeiro, de po-
esias. Formou-se em dezembro de 1970.

Não faltaram acenos de grileiros para que ficasse 
ao lado deles, para que parasse com aquela estranha 
mania de ter fé nos pobres, aquela mania de defendê-
los. Para quê? Aquilo não dava futuro para ninguém. 
Mas Eugênio nunca quis vender sua consciência por 
30 dinheiros. Era um homem comum. Considerava-se 
assim. Mas, como dizia Gramsci, um homem comum 
com convicções profundas. Era constantemente ame-
açado. Não acreditava, no entanto, que os grileiros 
chegassem a matá-lo.

Em Santa Maria da Vitória, terra de Francisco 
Biquiba de La Fuente Guarany, o mais famoso artista 
de carrancas do São Francisco, do romancista Osório 
Alves de Castro, do líder das Ligas Camponesas Clo-
domir Morais, ele e Lúcia eram felizes. Gostavam das 
águas mansas e límpidas do Rio Corrente. Faziam o 
que gostavam de fazer. Cultivavam seus valores. Ama-
vam e defendiam a justiça. Firmes, ao lado dos oprimi-
dos. Eugênio Lyra, insista-se, não era capaz de pensar 
que mesmo o mais cruel dos grileiros fosse capaz de 
mandar matá-lo. Era um homem bom. Morreu num dia 
de sol, na cidade que escolhera para viver.

Revelador da alma de Eugênio Lyra é um poe-
ma que ele escreveu para sua esposa. É com ele que 
terminamos o nosso pronunciamento:

“Plantemos novas sementes,
colhamos frutos maduros,
rompamos todas as frentes
e obstáculos futuros.
Sejamos mais conscientes
e, juntos, onipotentes,
prostremos todos os muros.”

Muito obrigado.
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pela or-

dem, Deputado .
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O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
solicito, nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 
Regimento Interno, que V.Exa. se digne a registrar nos 
Anais desta Casa meus cumprimentos ao jornal Folha 
do Norte, de Feira de Santana, pelos 100 anos que 
completa nesta data.

O jornal Folha do Norte data do começo do sé-
culo XX, fundado que foi em setembro de 1909, e está 
agora completando 1 século de existência. As comemo-
rações começam hoje na Câmara Municipal de Feira 
de Santana, com uma sessão especial sugerida pelo 
Vereador Frei Cal, e serão concluídas amanhã, dia 17, 
com missa na Catedral de Santana pela manhã e depois 
palestra, lançamento de edição especial e coquetel no 
casarão da Fundação Senhor dos Passos.

O jornal foi fundado por Tito Ruy Bacelar, e cou-
be aos irmãos Raul, Dálvaro e Arnold Silva dar conti-
nuidade ao projeto, mais tarde também abraçado por 
seus herdeiros Oyama, José Luiz, Antonio e Hugo 
Silva, os 2 primeiros já falecidos. Antes do centenário 
e ainda no Século XX registraram também presença 
Dálvaro Neto, Lícia Silva e outros, representando mais 
uma geração.

O Folha do Norte, que ao longo desse tempo só 
deixou de circular em alguns meses do distante ano de 
1911, por força de um incêndio em suas oficinas, es-
teve, por outro lado, por um bom período funcionando 
como jornal diário. Isso a partir de março de 1976, tendo 
entre os seus editores José Luiz, Dílson Barbosa, Ros-
sini Souza, Nilson Carvalho, Adilson Simas, Oydema 
Ferreira, Zadir Porto, e mais tarde tantos outros.

Afora seus grandes redatores, como Sales Bar-
bosa e Cristóvão Barreto, o Folha pôde, em suas ve-
nerandas páginas, conhecer textos de verdadeiros 
amantes da arte de escrever, como Arnold Silva, An-
tonio Garcia, Gastão Guimarães, Osvaldo Requião, 
Aloísio Resende e tantos outros que já se foram. E viu 
também o surgimento de grandes profissionais ainda 
em atividade, aqui e pelo País afora.

Dê-se conhecimento da presente Moção à Edito-
ria do jornal Folha do Norte, situado à Rua Visconde 
do Rio Branco, nº 550, Centro, em Feira de Santana, 
Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão em 
pauta as Medidas ProvisóriaS nºs 466, 467 e 468, todas 
de 2009. Há para a primeira delas um requerimento de 
retirada, mas a Mesa está disposta a retirar de ofício 
essas medidas provisórias. Se não houver objeção, 
vamos deixar para votá-las em outro instante.

Portanto, retiradas as medidas provisórias, que 
não trancam a pauta. Vamos votar matérias importan-
tíssimas que estão na pauta de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 4.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 277-B, DE 2008 

(Do Senado Federal)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 277-B, de 2008, que acrescenta § 3º 
ao art. 76 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias para reduzir, anu-
almente, a partir do exercício de 2009, o 
percentual da Desvinculação de Receitas 
da União incidente sobre os recursos des-
tinados à manutenção e desenvolvimento 
do ensino de que trata o art. 212 da Consti-
tuição Federal; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade desta e das de nºs 
538/06, 577/06, 47/07, 267/08 e 416/01, apen-
sadas (Relator: Dep. Tadeu Filippelli); e da 
Comissão Especial pela aprovação desta, 
e das de nºs 538/06 e 267/08, apensadas, 
com substitutivo, e pela rejeição das de nºs 
416/01, 577/06 e 47/07, apensadas (Relator: 
Dep. Rogério Marinho).

Tendo apensada a PEC nº 416/01 
(538/06, 577/06, 47/07 e 267/08).

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 

Deputado  Onyx Lorenzoni.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Democratas, Presidente 
Michel Temer, tem 2 reivindicações a fazer a V.Exa. 
A primeira refere-se à urgência do projeto que trata 
da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares do Distri-
to Federal, de autoria do Deputado  Alberto Fraga. A 
outra refere-se à urgência do projeto que trata do Ato 
Médico, que é requerimento do meu Líder, Deputado  
Ronaldo Caiado.

Queremos colocar esses 2 assuntos em pauta 
porque, como vamos iniciar análise de matéria que re-
quer quorum qualificado, poderíamos, talvez até por 
acordo, já vencer essas 2 propostas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Mesa 
já defere o pedido de V.Exa. Vamos votar uma PEC e 
depois essas urgências.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós damos 
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preferência para votar a PEC de imediato. Nossa po-
sição é pela manutenção da...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nós va-
mos votar primeiramente as PECs e depois as urgên-
cias, está bem?

O SR. ONYX LORENZONI – O.k. As 2 estarão, 
então, na sequência?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estarão 
na sequência.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB con-
corda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 
Srs. Deputados  que venham ao plenário. Trata-se de 
emenda à Constituição, portanto a matéria requer vo-
tação nominal e quorum qualificado.

Venham ao plenário, Srs. Deputados .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passamos 

à leitura do último destaque dessa proposta, que nós 
já votamos há algum tempo.

Há destaque para votação em separado da ex-
pressão “de doze e meio por cento no exercício de 
2009, cinco por cento no exercício de 2010 e nulo no 
exercício de 2011”, constante do § 3º do art. 76, pre-
visto no art. 5º do substitutivo da Comissão Especial, 
apresentado à PEC nº 277, de 2008.

“Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exªa, nos termos do Art. 

161, inc. II c/c § 2º do Regimento Interno, des-
taque para votação em separado da expres-
são “de doze e meio por cento no exercício de 
2009, cinco por cento no exercício de 2010” 
“e no exercício de 2011”, constante do § 3º 
do art. 76 previsto no art. 5º do Substitutivo 
da Comissão Especial apresentado à PEC 
277-B, de 2008.

Sala das Sessões, 3 de junho de 2009. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou ler 
para o Plenário. Se for aprovado o destaque, portanto 
suprimindo...

O SR. LAERTE BESSA – Sr. Presidente, só para 
uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só me 
permita ler...

O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É que acabamos de 
terminar a reunião do PMDB...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. LAERTE BESSA – ...para decidir a posição 
do Diretório local, e infelizmente não houve quorum. 

Estou dizendo isso a V.Exa. porque estou indignado, 
estou envergonhado com o nosso partido. Tenho de di-
zer isso, porque os colegas não tiveram a hombridade 
de sequer ir até lá para votar “sim” ou “não”. Eles não 
tiveram coragem, não tiveram peito para dizer “não” a 
Roriz, ou “sim” a Roriz. Eles não tiveram essa hombri-
dade. Então, eu fico muito chateado, e quero fazer este 
desabafo, pedindo a V.Exa. que me perdoe por isso.

Quero que as coisas corram normalmente para o 
partido, porque estarei sempre ao lado de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Lamento 
muito, Deputado  Laerte Bessa, e quero render as mi-
nhas homenagens ao Governador Roriz.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu quero 
pedir licença aos senhores para eu poder ler a maté-
ria, porque do jeito que vai ficar...

O SR. EMANUEL FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Logo 
mais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voltando 
à matéria, o § 3º vai ficar da seguinte maneira: 

“§ 3º Para efeito do cálculo dos recur-
sos para manutenção e desenvolvimento do 
ensino de que trata o art. 212 da Constituição, 
o percentual referido no caput deste artigo 
será nulo.”

Isso se prevalecer a supressão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 

vamos ouvir a questão de ordem do Deputado .
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Ques-

tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a questão de ordem é relativa ao art. 202. Nós esta-
mos no meio da votação, ou melhor, no fim da vota-
ção, faltando apenas um destaque de uma proposta 
de emenda à Constituição. O quorum é de 308, mas 
não temos 308 membros aqui, segundo o painel. Por-
tanto, não se poderia iniciar, porque nós estamos em 
processo de votação.

É essa a questão de ordem que trago a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 

Eu indefiro a questão de ordem de V.Exa., porque te-
mos 417 na Casa, e o que se inicia neste momento 
é apenas o processo de discussão do destaque. Evi-
dentemente, quando nós formos colocar em votação, 
nós teremos de colocar 308 no painel.

O SR. EMANUEL FERNANDES – Sr. Presidente, 
eu recorro à Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Acolho o 
recurso de V.Exa.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
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que V.Exa. solicite o encerramento dos trabalhos das 
Comissões, mormente da CPI da Dívida Pública.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aten-
dendo ao Deputado  Pedro Fernandes, a Secretaria 
deverá comunicar o encerramento dos trabalhos das 
Comissões.

O SR. DR. ROSINHA – Sr. Presidente...
O SR. ONYX LORENZONI – Para uma questão 

de ordem, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É sobre 

a matéria, Deputado ?
O SR. DR. ROSINHA – Sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 

matéria?
O SR. ONYX LORENZONI – É uma questão de 

ordem sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu só vou 

aceitar intervenção sobre as matéria votadas.
O SR. DR. ROSINHA – É sobre a matéria.
O SR. ONYX LORENZONI – É questão de ordem 

sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 

Dr. Rosinha.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, pergunto se hou-
ve algum acordo das Lideranças para votar uma única 
proposta, ou não houve esse acordo, não foi comuni-
cado a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu re-
cebi a notícia de que houve um acordo em relação a 
isso. Gostaria até de ouvir o Democratas sobre essa 
matéria. Eu recebi a notícia de que há um acordo em 
torno da questão do destaque referente à DRU, o úl-
timo destaque.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Não, Sr. Presidente, 
nós queremos votar, nós queremos retirar esse trecho 
conforme propõe o destaque apresentado, nós que-
remos preservar os recursos da educação. Essa é a 
intenção do PPS, da qual compartilhamos.

Só levei a questão de ordem a V.Exa. porque já 
houve discussão e encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Dessa 
matéria?

O SR. ONYX LORENZONI – Só cabe, Presiden-
te, orientação, porque, quando houve queda da ses-
são anterior, foi por falta de quorum; nós já tínhamos 
cumprido todo o rito regimental. Caberia talvez apenas 
orientação das bancadas, rapidamente. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É, o Dr. 
Mozart está dizendo que houve... Vamos aguardar os 
308.

Reformulo a questão anterior. Eu pensei que nós 
fôssemos ainda debater o tema, mas realmente já houve 
até o início da votação, não é? Não houve quorum.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, pode-
mos passar para as urgências até que se estabeleça o 
quorum, porque são matérias sobre a mesa, não é?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se todos 
estiverem de acordo, podemos votar as urgências.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – V.Exa. é um bom 
magistrado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu até 
peço desculpas. Na minha cabeça estava a ideia de 
que nós ainda íamos discutir essa matéria, mas ela 
já foi discutida e estava em votação, que já foi até en-
caminhada.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu es-
tou batendo-me aqui pelo Requerimento nº 5.338/09, 
do Deputado  Alberto Fraga, que ficou aqui na Casa 40 
dias lutando para aprovar essa urgência.

Talvez, numa homenagem ao combativo Deputado  
Alberto Fraga, nós pudéssemos encaminhar essa ur-
gência, enquanto aguardamos o comparecimento ao 
plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Então, vamos chamar os Srs. Deputados  ao plenário.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
um esclarecimento sobre esse tema, o Deputado  Al-
berto Fraga merece mesmo as minhas melhores ho-
menagens, assim como o Governador Arruda; mas 
nós estamos tratando de um projeto que é terminativo 
nas Comissões, que não foi apreciado por nenhuma 
Comissão, e cria um processo de gratificação que se 
estende até 2014.

Eu pessoalmente preferia que essa matéria tra-
mitasse nas Comissões, e terminasse nas Comissões. 
Então, eu sou contra a urgência para essa matéria, 
pelas implicações que ela tem, inclusive de futuro.

Tenho uma preocupação com o Fundo Consti-
tucional do Distrito Federal, em que os gastos com o 
pessoal aumentam cada vez mais, e estou prevendo 
que em algum momento o Distrito Federal vai vir a esta 
Casa para pedir aumento de recursos para o Fundo 
Constitucional. De maneira, Sr. Presidente, que, por 
essas razões, sou contra a urgência.

Vou manifestar-me contra a urgência, e gostaria 
que V.Exa., nos termos regimentais, fizesse a votação 
nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos fa-
zer a votação nominal. Tendo em vista a divergência, 
nós temos que fazer a votação nominal.



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50423 

O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MANATO (PDT-ES. Questão de ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há algumas 
PECs para serem votadas, e o quorum está baixo, 
porque ainda há Comissões funcionando. Então, eu 
gostaria que V.Exa. mandasse encerrar as reuniões das 
Comissões, para haver quorum aqui em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Já determi-
namos o encerramento do trabalho das Comissões. Por 
favor, determino que sejam tocadas as campainhas.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É sobre a 
matéria, Deputado  Rodrigo Rollemberg?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – É só um es-
clarecimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas é 
sobre a matéria? Porque agora está em votação o re-
querimento de urgência, a questão do Corpo de Bom-
beiros do Distrito Federal.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito bem, Sr. 
Presidente. Quero só um esclarecimento, para saber 
qual é o requerimento que será votado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É o reque-
rimento do Deputado  Rodrigo Rollemberg e outros, o 
pedido de urgência assinado por todos os Líderes.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Muito obri-
gado, Sr. Presidente. Agradeço a V.Exa. e a todos os 
Líderes partidários.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Existem 
mais 2 requerimentos, dos Deputados  Magela e Al-
berto Fraga.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convi-
damos os nossos colegas do PTB para comparece-
rem urgentemente ao plenário, para darmos início à 
votação.

De antemão, a bancada de Rondônia agradece 
a V.Exa. a compreensão por ter retirado as 3 medidas 
provisórias, para votarmos o mais rapidamente possí-
vel a PEC dos servidores de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Obrigado.
O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB-RO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero registrar a presença dos servidores do Estado 
de Rondônia, que enchem as galerias da Câmara dos 
Deputados . Agradeço a V.Exa. por ter cumprido sua 
palavra e ter colocado em pauta essa tão importante 

matéria que é a PEC nº 483/05, tão sonhada pelos 
servidores do Estado de Rondônia.

Aproveito para registrar a presença da Senadora 
Fátima Cleide. Hoje, se Deus quiser, votaremos para 
corrigir essa injustiça com os servidores de Rondônia, 
restituindo-lhes o direito à justiça e à igualdade com 
outros Estados, como Roraima e Amapá.

Obrigado, Presidente Michel Temer, e aos servi-
dores de Rondônia presentes nas galerias hoje.

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
registrar a presença do Governador Ivo Cassol, que 
está aqui, juntamente com seus servidores.

Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar V.Exa. 
e agradecer-lhe por ter retirado de pauta as medidas 
provisórias e deixado só as 2 PECs. Com certeza, hoje 
esses servidores vão alegrar-se a noite toda.

Parabéns, Deputado  Michel Temer.
O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
aproveitar a oportunidade para chamar ao plenário os 
Deputados  da bancada do PPS, que já estão unidos 
em torno desta PEC, para comparecerem aqui, para 
alcançarmos o número necessário para votar a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 483/05.

Que o PPS esteja presente, votando em favor 
da PEC nº 483/05.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento de urgência para o Projeto de Lei nº 
5.664, de 2009, que dispõe sobre os militares da Polí-
cia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal, e dá outras providências.

REQUERIMENTO Nº 5.217, DE 2009 A 
QUE SE REFERE O SR. PRESIDENTE

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 155 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados , regime de urgência 
para apreciação do Projeto de Lei nº 5.664, 
de 2009, que “Dispõe sobre os militares da 
Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e dá 
outras providências.”

Sala das Sessões, de de 2009. – Rodrigo 
Rollemberg, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PSB,PCdoB,PMN,PRB; Jofran Frejat, Vice-
Líder do PR; Magela, PT/DF; Ricardo Quirino, 
PR/DF; Tadeu Filippelli, Bloco PMDB,PTC/
DF; José Genoíno, Vice-Líder do PT; Alberto 
Fraga, Vice-Líder do DEM; Mauro Benevides, 
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB,PTC; 
Professora Raquel Teixeira, Vice-Líder do 
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PSDB; Márcio Junqueira, Vice-Líder do DEM; 
Simão Sessim, Vice-Líder do PP; Luiz Carlos 
Busato, Vice-Líder do PTB; Fernando Coru-
ja, Líder do PPS; Dagoberto, Líder do PDT; 
Régis de Oliveira, Vice-Líder do PSC”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Democratas?

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
é por acordo, sugiro que coloquemos “sim”, e vamos 
falando enquanto for decorrendo a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se todos 
estiverem de acordo, vai o “sim”.

Todos estão de acordo? (Pausa.)
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
faço questão de encaminhar pelo PMDB.

O PMDB encaminha favoravelmente. Acho im-
portante que o façamos de imediato, e a Seção do 
PMDB de Brasília recomendou-nos muito claramente 
que esta matéria fosse aprovada.

O PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT tem na sua 
bancada o Deputado  Geraldo Magela, que tem reivin-
dicado o tempo todo que votemos esta matéria. Por 
solicitação de S.Exa., a bancada vota “sim”.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, havia uma expectativa dos policiais militares 
e bombeiros do Distrito Federal de que esta matéria 
viesse por medida provisória, mas veio por projeto de 
lei. Imediatamente, colhi a assinatura de todos os Lí-
deres partidários desta Casa, para que esta matéria 
fosse analisada em regime de urgência.

Eu quero agradecer a V.Exa., que, desde o pri-
meiro momento, comprometeu-se a colocar na pri-
meira janela o requerimento de votação e o mérito da 
proposta.

Em nome de todos os policiais militares e bom-
beiros do Distrito Federal e em nome da sociedade do 
Distrito Federal, quero agradecer a todos os Líderes 
partidários que concordaram com isso e, de forma 
muito especial, a V.Exa. a votação deste requerimen-
to de urgência. Queremos votar, em seguida, o mérito 
do Plano de Cargos e Salários da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

O PPS vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
Deputado  Manato, como vota?
O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, em nome dos mais de 

8 mil policiais militares do Estado do Espírito Santo e 
pela aprovação da PEC 300, o PDT é favorável a este 
requerimento, porque vai melhorar a qualidade de vida 
dos policiais militares e bombeiros.

O PDT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
PR?
O SR. JOFRAN FREJAT (PR-DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR asso-
cia-se àqueles que fizeram o requerimento de urgên-
cia, tratando de forma adequada os policiais militares 
e bombeiros do Distrito Federal.

Eu quero cumprimentar os Deputados  Fraga, 
Rollemberg e Magela por terem apresentado reque-
rimento nesse sentido. Tenho certeza de que se faz 
justiça a corporações brilhantes como a Polícia Militar 
e o Corpo de Bombeiros.

O PR vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
PP, Deputado  Zonta?
O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, o PP, antes do seu en-
caminhamento de voto, quer registrar a presença do 
Governador progressista de Rondônia, Ivo Cassol, e 
dizer ao povo de Rondônia que estamos aqui para vo-
tar favoravelmente à PEC 483.

Quanto a este requerimento de urgência, o PP 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Quem mais vota? Como vota o PSOL?
O SR. GERALDINHO (PSOL-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Em relação ao regime de 
urgência, que trata do plano de carreira da Polícia Mi-
litar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros, o 
PSOL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

E o PTB, Deputado  Pedro Fernandes?
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
encaminha o voto “sim” e ia pedir verificação, votação 
nominal, mas, atendendo à solicitação do Senador 
Gim Argello, vamos suspender o pedido de votação 
nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

Como vota o PPS?
O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, O PPS 
vota “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Quem mais vai votar? (Pausa.)
Como vota o PSC?
O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC também, 
na mesma linha do que está sendo proposto aqui, vota 
“sim”, favoravelmente ao requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E o PSDB, 
Deputado  Duarte Nogueira?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB, “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSDB, 
“sim”.

Quem mais? PV?
O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
vota “sim”, mas antes quero registrar a presença dos 
peritos juniores, policiais militares e oficiais do Corpo 
de Bombeiros. Quero também pedir urgência para a 
votação da PEC 300, que unifica os salários dos po-
liciais militares de todo o Brasil no âmbito federal a 
Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou colo-
car em votação o requerimento.

E o DEM, como vota?
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós tínhamos 
solicitado que fosse estampado o voto “sim” no painel, 
para ganhar velocidade. Com a chegada do Deputado  
Alberto Fraga, que está licenciado, autor do projeto, 
quero, em nome da bancada do Democratas, saudar 
S.Exa. pela luta e, principalmente, pela incorporação 
de algo que é luta antiga dos policiais militares e dos 
bombeiros não apenas do DF, mas de todo o Brasil, 
que é o risco de vida.

Em homenagem ao Deputado  Alberto Fraga, a 
bancada do DEM vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

E o Governo?
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
também vota “sim”, lembrando que temos um acordo 
para votar antes o projeto dos cargos das universida-
des, antes do mérito dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço às 
Sras. e aos Srs. Deputados  que tomem os seus lu-
gares, a fim de darmos início à votação pelo sistema 
eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, to-
dos estamos a favor. A votação pode ser simbólica?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputado  
Arnaldo Madeira se opôs, de modo que temos que fa-
zer votação nominal.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, convidamos os Deputados  
do Partido Progressista para virem a plenário votar 
“sim” a esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
permanecer em plenário, Srs. Deputados , porque ago-
ra todas as votações serão nominais. Então, é preciso 
ficar aqui, para que possamos votar rapidamente e, 
assim, encerrar a reunião logo.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, peço a palavra para fazer uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço a V.Exa. que, enquanto ocorre a votação, abra 
as inscrições para os que estavam inscritos para falar 
a favor ou contra o projeto.

Eu, por exemplo, estou inscrito para falar a favor 
do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só quando 
entrar o mérito. Daí podemos abrir.

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
convida todos os Deputados  para virem votar.

O SR. NATAN DONADON – Sr. Presidente Mi-
chel Temer, gostaria mais uma vez...

O SR. MAGELA (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, sobre a matéria, V.Exa. 
me permite?

Eu sou autor de um dos projetos apensados ao 
requerimento, melhor dizendo, apensado ao requeri-
mento do Deputado  Rodrigo Rollemberg e quero agra-
decer a todos os Líderes por apoiarem a urgência na 
tramitação desse projeto e a votação do mérito. Eu 
agradeço também a V.Exa.

Infelizmente, não tivemos condições de votar o 
projeto em outro momento, em razão do trancamento 
da pauta, mas a votação na data de hoje atende às 
reivindicações e aos anseios dos policiais militares e 
bombeiros do Distrito Federal. É um projeto consoli-
dado por negociações entre as associações, os re-
presentantes dessas 2 categorias e o Governador do 
Distrito Federal.
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A nossa expectativa é que o Relator, Deputado  
Laerte Bessa, possa apresentar seu parecer acatan-
do emendas que aprimorem o projeto, que façam jus-
tiça a esses trabalhadores da segurança do Distrito 
Federal.

Agradeço a todos que votarão a favor da urgên-
cia do projeto.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para falar como autor do re-
querimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, mais uma vez, quero agra-
decer ao Presidente Michel Temer, aos Líderes par-
tidários e pedir-lhes que, logo em seguida à votação 
desse requerimento de urgência, possamos aprovar 
o mérito da matéria.

Esse plano de cargos e salários vem fazer justi-
ça aos policiais e bombeiros militares do Distrito Fe-
deral, que até hoje não tinham gratificação por risco 
de vida.

O plano institui gratificação que começa com 
250 reais, no primeiro ano, até atingir o limite de mil 
reais. E também define os critérios de promoção nas 
2 corporações por antiguidade, por mérito, por ato de 
bravura e post mortem. E autoriza o Governo do Dis-
trito Federal a ampliar os efetivos da Polícia Militar, 
que hoje é de 15 mil homens para 18,7 mil homens; e 
do Corpo de Bombeiros, que hoje é de 7 mil homens 
para cerca de 9 mil participantes.

Além disso, há algumas emendas, Sr. Presidente, 
de minha autoria, como a exigência de nível superior 
para o ingresso nas 2 corporações. Isso se justifica, 
até porque o Governo do Distrito Federal fez convênio 
com a Universidade Católica, com o que nós concor-
damos, para permitir que hoje os policiais e bombeiros 
militares que estão no exercício da atividade possam 
fazer curso superior.

E nós também apresentamos outra emenda, que 
garante a promoção de 1 posto quando o policial militar 
ou o bombeiro vai para a reserva. Era um direito que 
existia até 2001 nas 2 corporações e que está presen-
te em várias Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
em todo o Brasil.

Portanto, peço, mais uma vez, o apoio de todos os 
Líderes, de todos os Parlamentares. Quero dizer que, 
ao aprovar este projeto na tarde de hoje, a Câmara 
dos Deputados  não apenas estará prestando grande 
serviço às 2 corporações, mas prestando um serviço 
ao conjunto da sociedade brasiliense.

Em seguida ao requerimento de urgência, faço 
o apelo para que possamos, imediatamente, apreciar 
o mérito dessa matéria.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente Mi-
chel Temer...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Só um momentinho. O Deputado  Laerte Bessa já ha-
via pedido a palavra.

O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero apenas agradecer a V.Exa. e a todas as Lide-
ranças da Casa a votação da urgência do Projeto de 
Lei nº 5.664, que trata do Plano de Cargos e Salários 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distri-
to Federal.

Quero dizer também que o parecer foi lido hoje na 
Comissão de Trabalho e está disponível a todos aqueles 
que se interessarem em ler o relatório. Ele está pronto 
para ser apreciado ainda hoje, Sr. Presidente, graças 
à atitude de V.Exa. Precisamos votá-lo, porque toda a 
categoria da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
espera ansiosamente, há mais de 2 anos, a aprova-
ção desse projeto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro ho-
menagem à memória de um grande companheiro, 
Alderico Alves de Vasconcelos, que faleceu hoje. Ele 
participou, com Francisco Julião, dos movimentos de 
fundação das Ligas Camponesas. Trata-se de um ba-
talhador, um militante político, Presidente de Honra do 
PT no Município de Goiana, em Pernambuco.

Envio aos familiares do nosso amigo e compa-
nheiro Alderico, imensa figura humana, nosso senti-
mento de pesar. Alderico, que enfrentou duras batalhas 
políticas, foi companheiro de cela de Gregório Bezerra 
no período da repressão, pelas suas atitudes e posi-
ções políticas.

O seu nome engrandece nosso partido e faz 
parte daquela geração de lutadores responsáveis pela 
recomposição da democracia no País.

Na mata norte de Pernambuco, junto com nosso 
companheiro, o saudoso Manoel Matos, Alderico era 
referência da organização popular e articulador político 
daquela região, tradicionalmente uma pessoa dócil, ca-
rinhosa, gentil e, ao mesmo tempo, combativa. Zelava 
pelas suas posições políticas e nos encaminhava, com 
muita honra, para as batalhas que ali fez.

Sem sombra de dúvida, causa-nos grande per-
da, mas somos recompensados pela sua memória de 
grande figura humana, militante político e socialista, que 
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nunca abriu mão de suas convicções, jamais mudou 
de lado. Alderico abriu conosco um caminho na mata 
norte. Ele era, para todos nós, motivo de orgulho.

Enviamos nossas condolências e registramos 
nosso voto de pesar à família e a todos os companhei-
ros de Alderico Alves de Vasconcelos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
convidamos os Deputados  do Bloco para comparece-
rem a plenário para votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação. Portanto, vai cair a sessão.

Estou alertando, especialmente o pessoal de 
Rondônia, para mobilizar os Deputados , porque, se 
eu encerrar agora, cai a sessão.

Então, solicito aos colegas Deputados  e Deputadas  
que permaneçam em plenário, porque as votações se-
rão todas nominais.

Vamos permanecer aqui para votar rapidamente 
as matérias.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
convocamos os Deputados  do Bloco para comparece-
rem ao plenário e votar “sim” ao PL nº 5.664 – reque-
rimento de urgência.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
aos Deputados  do PT que venham ao plenário votar 
“sim”.

O SR. ARNALDO MADEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no 
primeiro semestre, levantei questão de ordem a V.Exa. 
sobre a questão do processo de eleição do Presidente 
da Casa. Eu argumentei que todos os cargos da Mesa 
são preenchidos de acordo com a regra da proporcio-
nalidade, menos a Presidência. Essa matéria está de 
posse da Mesa.

Quero lembrar V.Exa. do tema e solicitar uma 
manifestação a respeito. Sei que o Deputado  Ricardo 
Barros tem questão de ordem semelhante a essa. En-
tão, solicito uma definição da postura da Mesa sobre 
o tema, para que possamos dar sequência ao debate 
sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Perfeito. 
Vamos examinar essa questão com a brevidade pos-
sível.

O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB-RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 

mais uma vez agradecer a presença ao Governador 
Ivo Cassol em nosso plenário e também ao Senador 
Expedito Júnior, que foram importantes na mobiliza-
ção para que a PEC fosse votada na Câmara nesta 
oportunidade.

Mais uma vez, agradeço a presença maciça a 
nossos queridos amigos e servidores de nosso Esta-
do de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero 
anunciar ao Plenário a presença de um grupo de reda-
tores dos países de língua portuguesa, Moçambique, 
Angola, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor Leste 
e Cabo Verde, que recebem os aplausos do Plenário. 
(Palmas.)

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gos-
taria de fazer um convite para que os Deputados  do 
PV viessem ao plenário votar, porque temos votações 
importantes, a exemplo da PEC 483. Então, é isso que 
pedimos aos nossos Deputados .

Temos que completar o quorum de 308 Deputados  
hoje em plenário, se Deus quiser. Todos do PV estão 
convidados.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da 
mesma forma, quero, mais uma vez, convidar nossos 
companheiros do PPS para que se façam presentes 
no plenário, para engrossar o caldo e obter o número 
de votos necessários à aprovação da PEC.

Companheiros do PPS, por favor, venham ao 
plenário para a votação nominal que está ocorrendo 
agora e vai ocorrer daqui a alguns minutos, com a PEC 
483, de interesse de Rondônia.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
chamar os Srs. Parlamentares para que venham ao 
plenário. Teremos várias votações. Não só venham, 
mas também permaneçam em plenário. Serão vota-
ções muito rápidas. À medida que há acordo, temos 
capacidade de votar rapidamente as matérias. A per-
manência em plenário é fundamental.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convidamos 
os Deputados  do Partido da República para compare-
cerem ao plenário, para votação.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é sobre a 
matéria.

Após a aprovação da PEC, fica faltando apenas 
o pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar do antigo Distrito Federal, lá no Rio de Janeiro. 
Por ocasião da criação da Capital, eles ficaram de-
samparados.
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Desde 2001, esses servidores militares não tem 
quaisquer reajustes em seus contracheques. A PEC 
está vindo, Sr. Presidente. Vamos buscar um tratamen-
to igualitário, para atender à PM e aos bombeiros do 
antigo DF, do meu Estado do Rio de Janeiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

votar.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-

RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, faltam poucos?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Faltam 10.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – É uma ques-

tão de poucos instantes.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Espero.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero aproveitar para convocar todos os membros do 
Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB que ainda não volta-
ram a comparecer imediatamente ao plenário, para 
votar e aprovar o requerimento de urgência, lembran-
do mais uma vez que ainda hoje, após a votação das 
2 propostas de emenda à Constituição, votaremos o 
mérito da proposição sobre o Plano de Cargos e Sa-
lários da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal.

Portanto, convoco todos a virem a plenário, para 
darmos andamento à aprovação.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro que houve 
há poucos minutos uma reunião com o Tesouro Nacio-
nal, com a Receita Federal e com o SERPRO sobre 
os depósitos judiciais compartilhados entre União, Es-
tados e Municípios. Na oportunidade identificamos o 
que foi arrecadado por meio da Medida Provisória nº 
468, em tramitação nesta Casa.

Foram depositados no Banco do Brasil 1 bilhão 
e 700 milhões – deste total, 1 bilhão e 100 milhões de 
Imposto de Renda. Além do mais, no SIAFI há regis-
tro de depósito judicial não compartilhado de 1 bilhão 
e 700 milhões, fora complementação da classificação 
passada, de mais de 1 bilhão e 170 milhões, perfazen-
do um total de quase 5 bilhões, que a União tem de 
dividir com os Estados e os Municípios.

 O mais apropriado é que isso seja feito agora, 
neste momento de queda do Fundo de Participação 
dos Municípios e do Fundo de Participação dos Esta-
dos. Fazemos um apelo ao Ministro da Fazenda, ao 
Presidente Lula, aos Secretários da Receita Federal 
e do Tesouro Nacional para que paguem os Prefeitos 
e os Governadores do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Há quo-
rum, Sr. Presidente.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de, neste momento, convocar todos os Parlamentares 
do Democratas. Já estamos há várias semanas debru-
çados sobre essa matéria. Todos devem vir ao plenário 
votar a urgência sobre plano de cargos e carreiras. O 
Deputado  Fraga esteve aqui por 45 dias. Todos estamos 
insistindo nessa votação da urgência. Logo a seguir 
poderemos votar esse projeto.

O Governador Arruda já está com o dinheiro em 
caixa para que seja feito esse reajuste salarial. Ao mes-
mo tempo, haverá reajuste na Polícia Militar e também 
no Corpo de Bombeiros.

Sr. Presidente, peço a todos os Parlamentares 
do Democratas que venham ao plenário imediatamen-
te votar, para que possamos aprovar essa urgência, 
dando seguimento a esse projeto de lei.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
antes de iniciar o meu pronunciamento convoco todos 
os Parlamentares do Bloco para que compareçam ao 
plenário e votem o requerimento de urgência e o PL 
nº 5.664, de 2009.

Quero parabenizar o Deputado  Rodrigo Rollemberg 
pelo empenho para que esse requerimento de urgência 
seja votado hoje, bem como o Projeto de Lei nº 5.664.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , há quase 
1 ano, quando a crise econômica mundial ainda não 
existia, os bancos operavam com grandes taxas de 
juros. Após a crise, 2 grandes bancos se destacaram 
no País com a redução significativa das taxas de ju-
ros de financiamentos e empréstimos, o que os levou 
a fazer parte significativa do aumento do PIB (Produto 
Interno Bruto). São eles a Caixa Econômica Federal e 
o Banco do Brasil.

Num período em que quase todas as fontes de 
financiamento para consumidores e, principalmente, 
empresas secaram, o BB e a Caixa aumentaram suas 
carteiras de empréstimo em 30%, em média. E hoje 
podemos perceber claramente que as medidas toma-
das foram significativas e certeiras para que o País não 
sofresse com veemência os efeitos da crise.

Além de cresceram praticamente sozinhos, no 
vácuo deixado pelos concorrentes privados, que só 
agora começam a se mexer para recuperar o espaço 
perdido, os bancos públicos e o BNDES (Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social) tiveram 
um papel importante ao manter o dinheiro circulando 
na economia.
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Existem questões que só os Governos podem 
resolver, por serem de sua exclusiva competência, 
o que pode não significar que sejam um gestor mais 
capaz do que a iniciativa privada.

É claro que há situações em que a atuação dos 
Governos Estaduais, por intermédio de políticas pú-
blicas próprias, pode repercutir nos bancos estaduais 
para favorecer o crescimento. Isso pode ser feito, por 
exemplo, com a redução das taxas de spread.

Os spreads bancários são a diferença entre o que 
os bancos cobram dos clientes nos juros dos emprés-
timos e o que pagam aos aplicadores para captarem 
dinheiro. Essa diferença já coloca o Brasil como um 
dos países com spreads mais altos do mundo, o que 
está mobilizando os Governos a implementarem polí-
ticas públicas para redução dos spreads nos bancos 
estaduais, a fim de fazer com que os bancos privados 
se vejam forçados a seguir o mesmo exemplo para 
conseguirem captar mais clientes.

A ideia é excelente, visto que a redução nas taxas 
de empréstimos e financiamentos acaba funcionando 
como um verdadeiro chamariz de movimentação do 
crédito, o que, consequentemente, repercutirá de for-
ma positiva no aumento do PIB nacional.

Infelizmente, os bancos privados ainda não redu-
ziram seus juros, como vêm fazendo o Banco do Brasil 
e a Caixa Econômica Federal. Com isso, eles, que de-
tinham um crescimento de 35% a 40% antes da crise, 
após o início dela, em outubro do ano passado (2008), 
passaram a ter um crescimento de 10% a 15%, fazen-
do com que o volume de crédito dos bancos públicos, 
que era menor do que o dos privados, se aproximasse 
do volume de crédito dos bancos privados.

É até previsível e prudente que os bancos priva-
dos, que são mais sensíveis ao risco, sejam conserva-
dores, seletivos na liberação de recursos e ofereçam 
taxas mais caras. Mas, se não aderirem à redução dos 
juros, como os bancos públicos, estarão fadados ao 
fracasso, pois perderão uma parcela significativa de 
clientes. A população precisa de juros baixos e com-
patíveis com suas condições econômicas.

Desde o início da crise na econômica os ban-
cos públicos reduziram seus juros e, por conta disso, 
aumentaram o número de clientes, enquanto que os 
bancos privados mantiveram seus juros altos.

Segundo a FIESP, a pressão do Governo para 
elevar a competitividade entre os bancos não foi efetiva 
para reduzir juros e spreads nas instituições privadas.

Há quem defenda que os bancos privados não 
teriam dificuldade para conceder crédito e reduzir spre-
ad, como é o caso do Presidente do Banco Central, Sr. 
Henrique Meirelles. Segundo ele, houve essa dificuldade 
agora por causa das medidas contracíclicas adotadas 

pelos bancos públicos para combater a crise. A queda 
dos juros resultou na captação de mais clientes.

As chamadas medidas contracíclicas dos ban-
cos públicos foram extremamente importantes, pois 
com elas mais parcelas da sociedade puderam des-
frutar dos empréstimos e financiamentos dos bancos, 
movimentando, destarte, a economia nacional e aju-
dando o País a ficar menos vulnerável aos efeitos da 
crise econômica mundial. As instituições públicas que 
baixaram os juros mantiveram o ritmo acelerado de 
empréstimo durante a crise.

Nesse sentido, é de inteira importância que os 
bancos continuem a reduzir as taxas de juros para 
empréstimos e financiamentos, diminuindo assim a 
diferença dos spreads. Volto a repetir: a população 
precisa de juros baixos e compatíveis com suas con-
dições econômicas.

O sistema bancário é um dos apoios mais im-
portantes para o crescimento econômico do País. Se 
o aumento do crédito nos bancos continuar até o fi-
nal do Governo Lula, o País poderá chegar à marca 
de 50% do PIB e, assim, até chegar aos padrões de 
crédito internacionais, que são muito superiores aos 
nossos – em média, 100%.

Se o Brasil quiser entrar definitivamente nos pa-
drões de crédito internacionais, terá de aumentar so-
bremaneira suas linhas de crédito. Para isso deverá re-
duzir mais ainda as taxas de juros dos financiamentos, 
a fim de aquecer o mercado e elevar o crescimento 
econômico nacional.

Pensando nisso, nos últimos meses o Governo 
Federal decidiu derrubar os spreads, mediante política 
de oferta maciça de crédito das instituições que con-
trola ou que possuem capital público: Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, o Presi-
dente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, já está 
promovendo novas quedas de juros.

Quando o Governo usa os bancos públicos como 
modelo de diminuição das taxas de juros para captação 
de mais clientes, acaba estimulando a concorrência 
no sistema financeiro, o que certamente beneficiará 
a população.

Com medo da perda de clientes, bancos priva-
dos, como Itaú, UNIBANCO e BRADESCO, já deci-
diram aumentar sua estimativa para a expansão dos 
empréstimos neste ano, desburocratizando os finan-
ciamentos imobiliários.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , ocupo 

esta tribuna para parabenizar nosso Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva pela maior compra bélica da his-
tória do País.
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O Brasil vai investir mais de 20 bilhões de reais 
na compra de 5 submarinos, sendo 4 convencionais 
e 1 de propulsão nuclear. Assim, concluirá uma etapa 
crucial no processo de reaparelhamento das Forças 
Armadas.

O primeiro submarino convencional deverá ficar 
pronto em 2014 e os demais, a cada 2 anos (2016, 
2018 e 2020), a um custo unitário de aproximada-
mente 600 milhões de dólares. Já o de propulsão nu-
clear tem previsão de entrar em operação em 2020 e 
custará aproximadamente 1,5 bilhão de dólares. Os 
valores a serem pagos em até 20 anos, por meio de 
financiamentos, conforme acordo celebrado entre o 
Brasil e a França, equivalem a tudo que está previs-
to em orçamento para o Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC deste ano.

O dinheiro para aquisição do submarino de propul-
são nuclear já faz parte do Plano Nacional de Defesa.

Além dessa compra, o Ministro da Defesa, Nelson 
Jobim, anunciou que está prestes a fechar mais um 
acordo de compra bélica – investirá 5 bilhões de reais 
para a compra de helicópteros – e que a Aeronáutica 
brasileira já está concluindo a análise técnica de alguns 
modelos de caças para futuras aquisições.

Como já ressaltei outras vezes nesta Casa, o 
submarino de propulsão nuclear é um armamento de 
defesa com alto poder de ocultação – ele não é captado 
por sonares ou imagens de satélite – e possui extenso 
poder de desenvolver altas velocidades e ultraprofundi-
dades por longo período de tempo, diferentemente de 
um submarino convencional, que tem sua capacidade 
de jornada deprimida.

Com a aquisição desses aparelhos, será possí-
vel ter maior controle aéreo e marítimo, livrando nos-
so País de ações criminosas de pirataria, tráfico de 
drogas, movimentação e proliferação de armamentos 
ilícitos, crime organizado, ataque ambiental. Assim, o 
Brasil terá o pleno controle das embarcações e aero-
naves que o circundam e transitam pelo País. Com 
isso, poderá identificar o inimigo/criminoso com mais 
celeridade, intervindo de forma eficiente.

Além do mais, com os mais novos equipamentos 
bélicos, poderemos resguardar a Amazônia de qualquer 
intenção criminosa e que fira os interesses da Nação, 
desde a linha do Amapá até o início do Paraná (cerca 
de 10 mil quilômetros de extensão), como também o 
pré-sal, visto que mais de 90% do petróleo brasileiro 
vêm do mar.

Com os novos recursos bélicos de proteção, o Bra-
sil passará a ser o sexto país do mundo a ter submarino 
com propulsão nuclear (sem uso de arma nuclear) – os 
outros países são Estados Unidos, França, Inglater-
ra, Rússia e China –, e contará com a construção de 

uma nova base naval para receber o aparelhamento, 
empregando cerca de 5 mil pessoas especializadas e 
altamente qualificadas.

Dos países que detêm submarinos de alta tecnolo-
gia, os EUA e a Inglaterra são proibidos por lei de ceder 
a outros países a inteligência da área bélica; a Rússia 
vende apenas o equipamento; e a China, por sua vez, 
ainda trabalha em fase de teste. Portanto, restou somen-
te à França o acordo de tecnologia do casco, haja vista 
que o Brasil já possui a tecnologia de enriquecimento 
isotópico de urânio por ultracentrifugação.

O Governo brasileiro optou pela construção do 
estaleiro de submarinos em Itaguaí, na Baía de Se-
petiba, Estado do Rio de Janeiro. No local, também 
será criada a futura base de submarinos da Marinha 
brasileira.

A construção do primeiro submarino, que tem 
previsão de ficar pronto em 2014, será parcialmente 
realizada na França, em Cherbourg. Os outros terão 
seus cascos montados no Brasil, depois de manufatu-
rados. A França, portanto, dará assistência ao design 
da parte não nuclear do submarino e às obras para 
construção do estaleiro e da nova base de submarinos 
da Marinha brasileira.

A base e o estaleiro que serão construídos em 
Itaguaí, por meio de sociedade entre a Odebrecht e o 
grupo DCNS (estatal francesa que atua na área naval), 
pertencerão à Marinha do Brasil, que vai cedê-los por 
20 anos, período em que serão construídos e opera-
dos por uma joint venture ou Sociedade de Propósito 
Específico (SPE), com 50% das cotas sob controle da 
Odebrecht, 49% sob controle da DCNS francesa e 1% 
sob controle da Marinha brasileira.

Nesse aspecto, o estaleiro DCNS/Odebrecht, em 
breve, poderá garantir novos esmeros de construção 
naval para a Marinha do Brasil, como também para 
possíveis exportações – tudo de acordo com o Plano 
Estratégico de Defesa Nacional.

Em todos os departamentos haverá oficiais da 
Marinha, e as contratações de pessoal passarão pelo 
crivo dos almirantes, dado o caráter sigiloso do projeto 
nuclear. Nenhuma proposta poderá ser transmitida ele-
tronicamente. Para se destruir algum documento, será 
necessário autorização da Marinha brasileira.

O Comandante da Marinha, Almirante Julio So-
ares de Moura Neto, afirmou que foram escolhidas 30 
empresas para construir partes dos nossos submarinos, 
movimentando, assim, a indústria nacional.

Portanto, o crescimento da área tecnológica bé-
lica poderá ser apropriado. A tecnologia poderá ser 
utilizada pelas indústrias brasileiras, como também 
na área civil.
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Na produção dos submarinos serão desenvolvi-
das, por exemplo, bombas hidráulicas de alta pressão, 
que poderão ser empregadas na indústria petrolífera 
e nas plataformas marítimas. A tecnologia do casco 
poderá ser bem aproveitada pela metalurgia. A pro-
pulsão nuclear, que será usada para movimentar o 
submarino, poderá, inclusive, ser usada como fonte de 
energia elétrica. Logo, todo o investimento tecnológico 
empregado na área militar poderá ser bem aproveitado 
nas indústrias brasileiras para outros fins.

Ressalto ainda que o Brasil, a todo instante, mos-
tra clareza das decisões de seu programa nuclear e 
que não produzirá armas nucleares. Somente utilizará 
a propulsão nuclear em circuitos de geração termo-
nuclear no submarino para alto poder de ocultação, 
desenvolvimento de grandes velocidades e alcance 
de profundidades por longo período de tempo, o que 
não é possível com o submarino convencional, já que 
este trabalha com baterias e, de tempos em tempos, 
precisa subir à superfície para recarregá-las.

O Brasil, com a aquisição dos mais novos equi-
pamentos bélicos, alcançará amplo poder dissuasório 
e estará a um passo de conseguir ocupar uma cadeira 
no Conselho de Segurança da ONU para discussões 
econômicas globais e compartilhamento de tecnolo-
gia, visto que está prestes a expandir suas fronteiras 
navais, uma vez que os 5 países que já têm submarino 
com propulsão nuclear são justamente os 5 membros 
permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

De acordo com a estratégia montada pelo Ministro 
Nelson Jobim, navio patrulha, navio de escolta e porta-
aviões ficarão mais perto da costa no limite do pré-sal, 
e os submarinos farão o monitoramento e controle da 
região para evitar atuações criminosas.

O Governo tem sido muito eficaz no combate aos 
problemas sociais, mas a sociedade brasileira deve ter 
consciência de que temos riquezas incomensuráveis 
no mar. A Marinha precisa estar apta para defender 
nossas riquezas e nossa soberania.

O Exército Brasileiro foi contemplado com a assi-
natura de um protocolo de cooperação com a França 
para modernizar sua capacidade de combate.

O submarino de propulsão nuclear é uma arma 
de defesa brasileira que será administrada pela Mari-
nha de Guerra, subordinada aos interesses nacionais. 
Com essa concepção, posso afirmar que a ideia do 
Governo brasileiro é tornar público o esclarecimento 
sobre a construção do submarino de propulsão nuclear, 
a fim de que a sociedade o apoie e legitime a grande 
estratégia nacional.

Volto a dizer que, enquanto o Brasil não elevar 
suas pesquisas científicas e expandir suas tecnologias, 
não poderá ser um país totalmente independente e 

com recursos próprios de subsistência, continuando 
a sofrer os embargos político-econômicos de outros 
países mais desenvolvidos ou que detenham as ma-
térias necessárias.

Diversos são os fatores positivos para o Brasil, 
com a aquisição desses novos equipamentos bélicos. 
Dessa forma nosso País estará dando um grande pas-
so no ramo científico/tecnológico, o que trará inúmeros 
benefícios para a Nação.

Muito obrigado.
O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB-PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no dia 25 
de setembro realizaremos em Teresina marcha pela 
aprovação da PEC nº 300. Inclusive, estarão presentes 
o nosso Relator, Major Fábio, o Capitão Assumção e 
também o Vice-Presidente da Comissão Especial que 
trata da PEC nº 300, Deputado  Paes de Lira.

Vamos fazer um grande movimento de apoio à 
PEC nº 300, que é o sonho dos militares de todo o 
Brasil. O Piauí está engajado nessa luta.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , acabo de 

retornar de uma viagem que fiz à microrregião de Pi-
cos, localizada no sudeste do Piauí, juntamente com 
expressivas lideranças do meu Estado, a convite do 
Presidente da Associação Piauiense dos Prefeitos 
Municipais, Dr. Francisco Macedo, médico e dinâmico 
Prefeito de Bocaina.

Naquela cidade participamos de solenidade na 
Câmara Municipal, onde foi concedido o Título de Cida-
dania às seguintes personalidades políticas importantes 
de nosso Estado pelos relevantes serviços prestados 
ao Município e ao seu povo: Exmo. Sr. Governador 
Wellington Dias, Senador da República João Vicente 
Claudino, Deputado  Federal Osmar Júnior e Deputados  
Estaduais Kleber Eulálio e Wilson Brandão. Foi, inega-
velmente, uma importante e prestigiada solenidade, na 
qual se celebravam também os 51 anos de vida, bem 
vivida, do Prefeito Francisco Macedo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , ao re-
tornar a esta Casa, não poderia deixar de registrar a 
importância econômica, social, política e estratégica 
da cidade de Picos, centro e polo irradiador de cres-
cimento, progresso e desenvolvimento; maior entron-
camento rodoviário do Estado do Piauí e o segundo 
do Nordeste, após o entroncamento de Salgueiro em 
Pernambuco. A cidade tem mais de 71 mil habitantes; 
tem IDH de 0,703, numa escala de 0 a 1; tem 25.569 
veículos motorizados, ou seja, um 1 veículo para cada 
3 pessoas; possui uma das maiores frotas de veículos 
per capita do Brasil, segundo dados de 2006; abriga 
campus das universidades federal e estadual, além de 
3 instituições de ensino superior, destacando-se um 
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centro regional de ensino superior; tem entreposto co-
mercial importantíssimo, tanto atacadista como varejis-
ta; tem comércio dinâmico; tem agências bancárias dos 
mais importantes bancos públicos e privados nacionais; 
tem concessionárias de veículos de quase todas as 
marcas existentes no mercado brasileiro. Registre-se 
também que Picos é a capital do agronegócio do mel 
de abelha e da castanha de caju do Brasil – portanto, 
da apicultura e da cajucultura nacional.

A cidade de Picos, desde o princípio da déca-
da de 1970, é a sede do 3º Batalhão de Engenharia 
e Construção do Exército Brasileiro, com relevantes 
serviços prestados ao Estado do Piauí e às Regiões 
Nordeste e Norte do Brasil.

Por tudo isto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , e por muito mais que gostaria de relatar 
sobre a importância estratégica da microrregião de Pi-
cos para o desenvolvimento do meu Estado e da Região 
Nordeste, aquele entroncamento rodoviário – repito, o 
segundo maior do Nordeste brasileiro – reclama uma 
inadiável intervenção do Ministério dos Transportes e 
do seu Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT.

Quatro grandes rodovias cortam o perímetro ur-
bano de Picos.

A primeira delas é a BR-316, que começa em Be-
lém do Pará e termina em Maceió/Alagoas, passando 
no coração da cidade.

A segunda é a BR-230, a histórica Transamazônica, 
nascida no Governo do General Médici (1969 a 1974), 
com seus 4 mil quilômetros de extensão. Começa na 
litorânea e portuária cidade de Cabedelo, na Paraíba, 
cortando a espinha dorsal do Estado, os Estados do Ce-
ará, do Maranhão, do Pará e do Amazonas, na cidade 
fronteiriça de Lábrea, integrando o Nordeste e o Norte 
do Brasil aos países andinos Peru e Equador.

Portanto, essa importante rodovia transversal do 
Brasil corta o meu Estado de leste a oeste, ou seja, 
de Fronteiras (limite com o Ceará) a Floriano, cidade 
princesa do sul do meu Piauí, que faz fronteira com o 
Maranhão, numa extensão superior a 300 quilômetros; 
também corta o perímetro urbano da cidade de Picos.

A terceira é a BR-020, grande obra do imortal 
Presidente Juscelino Kubitschek, a Fortaleza-Brasília, 
que integra o Nordeste brasileiro ao Centro-Oeste e 
aos Cerrados do Brasil. Ela também passa pelo perí-
metro urbano de Picos.

A quarta é a BR-407, que começa em Vitória 
da Conquista, na Bahia, e termina na cidade de Piri-
piri, no Piauí. Passa pelos Estados da Bahia, de Per-
nambuco e do Piauí, com seus 1.500 quilômetros de 
extensão. Também passa pelo perímetro urbano da 
cidade de Picos.

Inegavelmente, essas 4 grandes rodovias de inte-
gração regional e interregional trouxeram o progresso 
para a microrregião de Picos e o meu Estado do Piauí. 
Entretanto, esse entroncamento rodoviário da cidade 
de Picos está necessitando de intervenção do Gover-
no Federal no sentido de duplicar em 20 quilômetros a 
BR-230, no perímetro urbano dessa cidade polo – 10 
quilômetros ao norte da cidade em direção a Gaturiano 
e à Capital, Teresina; e 10 quilômetros ao sul da cidade, 
em direção ao 3º BEC e à cidade de Fronteiras.

Por fim, ao fazer esse importante registro, solicito 
à Mesa desta Casa que encaminhe o teor deste pro-
nunciamento ao Ministro de Estado dos Transportes, 
Sr. Alfredo Nascimento, ao Diretor-Geral do Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Dr. 
Luiz Antonio Pagot, e ao Engenheiro Sebastião Ribeiro 
Neto, Coordenador do DNIT no Estado do Piauí, para 
análise e providências que se fazem necessárias.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

encerrar. Todos votaram? (Pausa.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, dá para esperar chegar pelo menos a 300 votos? 
Ainda há muitos Parlamentares deslocando-se para 
o plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu acho 
que já deu.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o PMDB de Santa Catarina apoia a PEC nº 300. 
Vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encerrar. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

VOTARAM 

Sim:     296 
Não:     4 
Total:     300

O REQUERIMENTO DE URGÊNCIA PARA APRE-
CIAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 5.664, DE 2009 
FOI APROVADO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL Nº 5664/2009 – REQUERIMENTO 
DE URGÊNCIA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 16/09/2009 16:43
Encerramento da votação: 16/09/2009 17:02
Presidiram a Votação: Michel Temer 
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, mais uma vez quero agradecer a V.Exa., que 
assumiu o compromisso de colocar a matéria na pau-
ta, e a todos os Líderes partidários pela aprovação do 
requerimento. Registro a gratidão da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há outro 
requerimento de urgência para apreciação do Projeto 
de Lei nº 3.885, de 2008, sobre alteração da compo-
sição e organização interna do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, e dá 
outras providências.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos ter‑

mos do art. 155 do Regimento Interno da Câ‑
mara dos Deputados , urgência para apreciação 
do PL 3.885, de 2008, que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional 
do Trabalho da Segunda Região, com sede em 
São Paulo, e dá outras providências.

Sala das Sessões, 16 de junho de 2008. 
– Lincoln Portela, Vice – Líder do PR; Brizo‑
la Neto, Vice – Líder do Bloco Parlamentar 
PSB,PDT,PCdoB,PMN,PRB; Mário Negro‑
monte, Líder do PP; Henrique Eduardo Al‑
ves, Líder do Bloco PMDB,PTC; Rodrigo Rol‑
lemberg, Vice – Líder do Bloco Parlamentar 
PSB,PDT,PCdoB,PMN,PRB; Fernando Ferro, 
Vice – Líder do PT; Colbert Martins, Vice – Lí‑
der do Bloco Parlamentar PMDB,PTC; Arnaldo 
Faria de Sá, Vice – Líder do PTB.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar simbolicamente? (Pausa.)

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o PT.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
sala de V.Exa., nós chegamos a um entendimento e 
fizemos um acordo há exatamente 60 dias. Os projetos 
que estavam prontos para ser pautados, de todos os 
Estados, atendendo todos os Tribunais Regionais do 
Trabalho, foram aprovados aqui por acordo de Líderes. 
Agora, o que ocorre? Aparece um terceiro projeto, do 
Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. São Paulo 
foi contemplado com 2 projetos aprovados. Agora vem 
um terceiro projeto.

Sr. Presidente, eu sou Líder de uma bancada. 
Deputados  de outros Estados também estão fazendo 
queixas. Por que o tratamento igualitário, paritário que 
foi feito está sendo agora desvinculado do tratamen-
to dado aos demais projetos que estão tramitando na 
Casa? Essa condição de exceção –– falo como Líder da 
bancada – não foi aceita. Os Parlamentares desejam, 
também, que os projetos do TRT que estão tramitando 
nos outros Estados sejam votados simultaneamente 
com esse que está aí, do Tribunal Regional de São 
Paulo, seccional de Campinas.

Essa é a posição do Democratas quanto à ur-
gência que será votada hoje.

Eu gostaria que V.Exa. colocasse essa matéria em 
discussão na reunião de Líderes, para que possamos 
apresentar todos os projetos que já foram aprovados 
e os que estão tramitando nas Comissões.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me orientação da bancada, na votação anterior.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mo-
mento, Deputado  Arnaldo Faria de Sá.

Eu vou retirar esse requerimento de urgência. 
Quero apenas esclarecer ao Deputado  Ronaldo Caiado 
que o projeto que nós aprovamos aqui, do Estado de 
São Paulo, foi o que trata da organização do Tribunal 
Regional de Campinas e não do Tribunal Regional da 
Capital. Então, não foi esse o projeto aprovado naquela 
ocasião. Trata – se de outro projeto. De qualquer ma-
neira, em face da sua objeção e da objeção possível 
de Parlamentares de outros Estados, conversaremos 
sobre essa matéria em uma reunião de Líderes.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu só quero prestar um esclarecimento ao Deputado  
Ronaldo Caiado.

Quando foram votados os projetos sobre organi-
zação dos Tribunais Regionais do Trabalho de Goiás 
e da Bahia, ele concordou em votar o projeto sobre 
organização do Tribunal Regional do Trabalho de São 
Paulo. O Tribunal de São Paulo é da 2ª Região.

Lamentavelmente, o Deputado  Ronaldo Caiado 
está descumprindo o acordo que fez comigo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Claro! Não 
é o de Campinas. Mas vamos discutir essa questão 
em reunião de Líderes.
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O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de 
acordo com orientação do partido, o Democratas.

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento do Líder Ronaldo Caiado no se-
guinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 155, do Regimento Interno, urgência 
para apreciação do Projeto de Lei nº 7.703, de 
2006, que dispõe sobre o exercício da medi‑
cina (define a área de atuação, as atividades 
privativas e os cargos privativos de médico 
resguardadas as competências próprias das 
diversas profissões ligadas à área de saúde 
– Ato Médico).

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. 
– Ronaldo Caiado, Líder do DEM; Cândido Vac-
carezza, Líder do PT; Colbert Martins, Vice – 
Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PTC; Mário 
Negromonte, Líder do PP; Jovair Arantes, Líder 
do PTB; Dagoberto, Líder do PDT; Sarney Fi-
lho, PV/MA; Rodrigo Rollemberg, Vice – Líder 
do Bloco Parlamentar PSB,PCdoB,PMN,PRB; 
Dr. Ubiali, Vice – Líder do Bloco Parlamentar 
PSB,PCdoB,PMN,PRB; Fernando Coruja, Líder 
do PPS; Sandro Mabel, Líder do PR; Daniel 
Almeida, Vice – Líder do Bloco Parlamentar 
PSB,PCdoB,PMN,PRB.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os senho-
res Deputados  estão de acordo?

O SR. MÁRCIO FRANÇA (Bloco/PSB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Não, Sr. Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não?
O SR. MÁRCIO FRANÇA – Não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então te-

mos de fazer votação nominal.
O SR. MÁRCIO FRANÇA – Nós temos posição 

contrária. Gostaríamos que ficasse para a semana 
que vem.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Não tem acordo, 
não!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
retirar essa urgência? (Pausa.)

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, existe a 
concordância de todos os Líderes que assinaram uma 
matéria que já tramitou pela Casa, pelo Senado, e peço 

a V.Exa. que coloque em votação, para que possamos 
chegar a um ponto final e dar ao médico a regulamen-
tação da sua profissão. É inédito que o médico hoje 
não tenha a regulamentação da sua profissão.

Acho que todos reconhecem a necessidade da 
urgência. Mesmo com alguma posição contrária, eu 
gostaria que V.Exa. colocasse o requerimento em vo-
tação, por voto nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mesmo 
que não aprove, Deputado  Ronaldo Caiado? Vejo vários 
Líderes se manifestando contrariamente. Não é melhor 
conversar um pouco lá no Colégio de Líderes?

O SR. RONALDO CAIADO – Essa é uma matéria 
que está por demais discutida aqui, Sr. Presidente.

O SR. MÁRCIO FRANÇA (Bloco/PSB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Falta a Comissão de 
Educação se manifestar, Deputado  Ronaldo Caiado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – No pro-
jeto anterior, só havia a discordância de V.Exa., e eu 
retirei o projeto.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Tudo bem, Sr. Pre-
sidente. A partir de agora, aceita a posição de V.Exa., 
obstruirei todas as urgências.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nós va-

mos votar, Deputado  Ronaldo Caiado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o requerimento.
Vamos ouvir os Srs. Líderes.
Como vota o Bloco, Deputado  Márcio França?
O SR. MÁRCIO FRANÇA (Bloco/PSB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco vota contra, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota con-
tra.

Como vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vai votar favoravelmente. Mas quero dizer que o re-
querimento do Deputado  Ronaldo Caiado era de 25 
de agosto; o requerimento passado, que deixamos de 
votar e houve um acordo para votarmos, era de 16 de 
junho. E já estamos trabalhando isso há muito tempo 
no Colégio de Líderes e aqui nesta Casa. Deixamos 
apenas o nosso posicionamento, porque acordos são 
feitos para serem cumpridos.

Por ora, o PR encaminha o voto “sim”, mas dei-
xa o seu protesto em relação ao Tribunal Regional do 
Trabalho em São Paulo, pela maneira com que o Líder 
Ronaldo Caiado se conduziu nesse sentido.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PTB?
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
resposta ao Deputado  Ronaldo Caiado, vamos votar 
“sim”. Entendo que é importante a urgência, até para 
que depois possamos discutir o mérito, e lembrando 
que também poderíamos ter votado a urgência do 
projeto do TRT, e V.Exa., com habilidade, a retirou de 
ofício sem vir a voto.

Mesmo havendo voto contrário, nós votaremos a 
favor da proposta do Deputado  Ronaldo Caiado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O PMDB, como vota?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 

– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O PT vota “sim” ou “não”?
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 

vota “sim”?
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em respeito 
ao acordo de Líderes e pela credibilidade do propo-
nente, o PP vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O PSDB vota “sim” ou “não”?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB ainda tem dificuldades dentro da sua bancada, 
dada a polêmica da matéria. Eu até coloquei para o 
Líder Caiado que não há nenhuma dificuldade de, em 
momento futuro, buscarmos uma convergência para 
votar a urgência. Mas, neste momento, inclusive o Líder 
da bancada, Deputado  José Aníbal, não foi signatário 
da urgência, dado o problema interno na bancada.

Portanto, o PSDB não irá apoiar o requerimento 
de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não” 
o PSDB.

Como vota o PT? (Pausa.) O PT já votou.
Democratas, como vota? (Pausa.)
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Pela ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu acho que deve-
ríamos aprovar todas as urgências, inclusive a do TRT 
de São Paulo, e fazer um acordo com os Líderes. O 

PSB poderia alterar, o Deputado  Caiado também, e 
votamos só as urgências. Vota – se o que o Deputado  
Caiado quer e aprovamos todas as urgências.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ouço o 
Deputado  Caiado e o Deputado  Márcio França.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – O PT enca-
minha “sim”. Quero fazer uma proposta para votarmos 
a urgência do TRT, que resolve...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A propos-
ta do Deputado  Líder Vaccarezza é que votemos as 2 
urgências faltantes, do Tribunal Regional do Trabalho 
e esta, simbolicamente.

Deputados  Márcio França e Caiado poderiam 
acertar – se.

A SRA. DALVA FIGUEIREDO (PT – AP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
com o PT.

O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero encami-
nhar pelo PDT.

O PDT é totalmente favorável. O Ato Médico está 
aqui há mais de 8 anos e já foi aprovado no Senado, 
em diversas Comissões. Chegou a hora de regulamen-
tarmos a profissão médica e as outras profissões, o 
que cada profissão poderá desenvolver no seu trabalho 
profissional. Os médicos querem a parceria com todas 
as profissões para que possamos melhorar o nível da 
saúde no nosso País.

O PDT é totalmente favorável à urgência do Ato 
Médico.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CHICO ALENCAR – O PSOL, Sr. Presi-

dente...
O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PPS encaminha o 
voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está 
sendo construído um entendimento aqui em que os 
demais Líderes estão de acordo com que, ao votarmos 
a urgência do TRT de Campinas... Há uma situação. O 
Deputado  Arnaldo Faria de Sá fez um acordo comigo. 
Tudo bem. Só que agora há uma tese: Campinas não 
é São Paulo, São Paulo não é Campinas. V.Exa. en-
tendeu, Sr. Presidente? É difícil entender isso, mas é 
a tese. São 2 tribunais. Fiz um acordo em São Paulo. 
Quando faço acordo em Goiás, é Goiás no todo. Mas 
quando se faz acordo em São Paulo, aí tem Campinas 
em paralelo. É complicado esse tipo de acordo.

O Deputado  Cândido Vaccarezza e os demais 
Líderes acordaram em aprovar a urgência de todos 
os outros projetos dos Tribunais Regionais do Trabalho 
que vierem dos demais Estados.
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Sendo assim, Sr. Presidente, a posição do De-
mocratas é favorável à urgência ao TRT de São Paulo. 
Gostaria que V.Exa. mantivesse depois a posição do 
acordo aqui com a urgência do Ato Médico que V.Exa. 
já colocou em votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há obje-
ção no PSDB e no Bloco.

O SR. MÁRCIO FRANÇA (Bloco/PSB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Tendo em vista a po-
sição do Líder Ronaldo Caiado, recuando em relação 
à posição do TRT, vamos mudar o encaminhamento 
para “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB, 
como vota? Senão temos de votar nominalmente.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB continua mantendo a sua posição. Não con-
cordamos com a votação por acordo, tendo em vista 
que o Líder não assinou o requerimento. Temos pro-
blema na bancada e já apresentamos publicamente 
votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É nomi-
nal.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É sobre 

a matéria, Deputada ?
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – É sobre a ma-

téria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 

É para orientar a bancada, não? 
O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
passada, votei com o PV.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Posso pro-
ceder à orientação dos Srs. Líderes primeiro?

Como vota o PV?
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação pas-
sada, votei com o PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC, 
como vota? 

O PSOL, como vota?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, às vezes, 
ser disciplinado aqui é uma pena, porque geralmente 
paga – se. Mesmo em uma orientação, há várias in-
terferências. Sei que V.Exa. é cioso desse minuto de 
orientação. Aguardamos sempre com paciência e sem-
pre somos atropelados seguidamente.

O PSOL aprova a urgência deste projeto, o que 
não pode significar precariedade na discussão. O Ato 
Médico não pode ser um monopólio do profissional da 

saúde, da medicina, para simplesmente excluir assis-
tentes sociais e outros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , demais 
brasileiros que nos assistem.

“A mídia passou a ser inimiga das instituições re‑
presentativas”, afirma o Senador José Sarney, em plena 
sessão solene do Dia Internacional da Democracia.

As maiores inimigas das instituições democráti-
cas são as práticas de muitos representantes da po-
pulação, isso sim! A mídia, aqui e ali, até aumenta, 
edita, mas não inventa. Ela não inventou a corrupção, 
o tráfico de influência, o nepotismo, o patrimonialismo, 
os atos secretos, as doações ocultas de campanha, a 
imunidade parlamentar como biombo para a impunida-
de criminal, o clientelismo, o mandonismo coronelista, 
a demagogia eleitoreira, o desvio de dinheiro público 
para empreendimentos privados e as licitações frau-
dadas que tanto desgaste trazem para as instituições 
representativas brasileiras.

Quando Sarney e outros ex – Presidentes do 
Senado permitiram os atos secretos, sem a devida 
publicidade inerente à administração pública, eles não 
estariam se colocando como inimigos das instituições 
representativas?

E quando permitiram que esses mesmos atos 
secretos beneficiassem parentes de Senadores e ser-
vidores do Senado?

Sarney não teria se proclamado inimigo das ins-
tituições representativas quando utilizou servidores do 
Senado para campanhas eleitorais e serviços domés-
ticos? E quando se apropriou de prédio histórico de 
São Luiz – o Convento da Mercês – para transformá 
– lo em mausoléu?

Quando Sarney permanece décadas no Senado 
– mais recentemente eleito pelo Amapá, onde nunca 
residiu – ele não desgasta as instituições representa-
tivas, já que estas demandam a saudável rotatividade 
de representação?

E quando persegue e estimula a Justiça a cas-
sar Governadores democraticamente eleitos em seus 
2 feudos – Maranhão e Amapá? 

E quando tenta calar o Deputado  Domingos Du-
tra, por publicar o livro O Camaleão, sem contestar as 
informações contidas no livro?

Quando o nome Sarney se espalha em ruas, pon-
tes, praças, escolas públicas, isto não estaria enfraque-
cendo a representação política e suas instituições?

Quando o jornal O Estado de S.Paulo é impedido 
judicialmente de publicar notícias de investigação de 
seu filho pela Polícia Federal, configurando um ataque 
à liberdade de imprensa, não estariam as instituições 
representativas do Estado Democrático de Direito sen-
do indiretamente atacadas?
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É de se estranhar que uma afirmação sobre a 
mídia como inimiga da democracia venha de alguém 
que, como Presidente da República, reestruturou o 
sistema nacional de comunicação, distribuindo para 
parceiros políticos concessões de rádios e televisões. 
E também para a sua própria família, que controla o 
Sistema Mirante, maior grupo privado de comunicação 
do Estado do Maranhão, dono de retransmissoras de 
televisão da Rede Mirante – afiliada à Rede Globo –, 
emissoras de rádio AM e FM e o jornal O Estado do 
Maranhão.

Seria também esse conglomerado maranhense 
inimigo das instituições representativas?

Agradeço a atenção.
O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/

PMDB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PV?

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde vai encaminhar “sim”, em nome do acordo, mas 
fazendo a ressalva de que não temos um entendimento 
em relação ao Ato Médico. Acho que é uma propos-
ta altamente perigosa. Precisamos discutir. Como há 
acordo, o Partido Verde vota “sim”, pela urgência do 
conjunto das propostas apresentadas.

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Pre-

sidência solicita aos Srs. Deputados  que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
clamo todos a votarem nesta urgência. Esse é um 
pedido de toda a classe médica, pois até hoje este 
projeto não regulamentou o Ato Médico, ou seja, a 
profissão médica hoje não define quais são as prerro-
gativas do médico.

Essa é, portanto, uma solicitação que faço a to-
dos para que possamos aprovar esta urgência e com 
isso e discutirmos e votarmos este projeto em plená-
rio, fazendo com que a matéria saia da gaveta onde 
se encontra durante todos esses anos de tramitação 
no Congresso Nacional.

É o pedido que faço a todos: venham e votem 
favoravelmente à urgência do Ato Médico. É uma rei-

vindicação da classe. É inadmissível o médico não 
ter ainda a regulamentação do seu setor, do seu seg-
mento, o que é, sem dúvida nenhuma, fundamental 
para todos nós.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o Partido Verde.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido, na votação anterior.

O SR. ROBERTO ALVES (PTB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Votei com o partido 
na votação anterior.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para 
registrar que o Sindicato dos Médicos do Rio de Ja-
neiro também apelou para a bancada do Estado no 
sentido de aprovar essa urgência e o projeto sobre o 
Ato Médico. Portanto, o Sindicato dos Médicos do Rio 
de Janeiro apoia essa urgência e o projeto.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
verdade, eu só queria comunicar ao Plenário, princi-
palmente aos funcionários do Estado de Rondônia, 
que o Deputado  Eduardo Valverde apresentou uma 
emenda que prejudica os funcionários. O substitutivo 
do Deputado  Valverde vai atender aos funcionários até 
o ano de 1981 e a PEC atende aos funcionários até 
1991. Por isso queremos pedir ao Deputado  Valverde 
que retire esse substitutivo que ele apresentou à PEC, 
porque é de extremo prejuízo aos funcionários do Es-
tado de Rondônia.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Marco Maia, 1º Vice‑Presidente.

O SR. MANATO – Sr. Presidente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos 
mudar o voto do PSOL de “sim” para “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSOL 
vota “não”.

O SR. MANATO – Sr. Presidente Marco Maia.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Na verdade, Deputado  
Valverde, foi V.Exa. quem assinou essa PEC, que pre-
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judica os funcionários. Isso só vai beneficiar mil fun-
cionários, em vez de 15 mil ou mais.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputados , 
se falarmos um de cada vez, fica melhor. A Mesa auto-
riza os Srs. Parlamentares a falarem pelo nome.

Deputado  Manato, por favor.
O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Como médico, representante da minha categoria 

no Estado do Espírito Santo, em nome do Sindicato 
dos Médicos, do Conselho Regional de Medicina, As-
sociação Médica Brasileira, peço encarecidamente aos 
nobres colegas que venham ao plenário. O médico é 
uma das primeiras profissões do mundo. Precisamos 
regulamentar esse ato que há mais de 9 anos trami-
ta aqui.

Em prol da categoria, para regulamentar de uma 
vez por todas, peço a todos os colegas que votem “sim”, 
a favor do Ato Médico.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado  
Eduardo Valverde já estava inscrito e me pediu a pa-
lavra.

Quero pedir às Sras. e aos Srs. Parlamentares 
que venham ao plenário, porque daqui a 5 minutos 
vamos encerrar a votação.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de dizer à bancada de Rondônia, principalmente 
ao meu amigo querido, Deputado  Ernandes Amorim, 
que é interessante conversar com os sindicatos, por-
que todas as emendas acolhidas pelo Relator foram 
fruto de discussão com os sindicatos. Então, antes que 
a bancada se divida e atrapalhe a votação da PEC nº 
483, os Deputados  da bancada que tiverem qualquer 
dúvida no tocante ao relatório devem conversar primeiro 
com os sindicatos que será dada total explicação.

O SR. ERNANDES AMORIM – Na verdade, Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSDB. Es-
pere um pouco, Deputado .

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
que fui citado.

Na verdade, o Deputado  Eduardo Valverde as-
sinou uma emenda que prejudica mais de 15 mil ser-
vidores.

O sindicato não vota aqui, quem vota são os 
Deputados .

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Questão de or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. ERNANDES AMORIM – Por isso, pedimos 
ao Deputado  Eduardo Valverde que retire essa emen-
da que ele apresentou.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, há 
uma Liderança querendo falar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB? Quer mudar a votação?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB quer fazer um registro. Nós manifestamos uma 
posição em plenário de que a bancada tinha problemas. 
Durante o início do processo de votação, conseguimos 
convergir para uma solução, diante da polêmica que 
havia internamente.

Queremos, portanto, alterar, neste instante, o 
voto de “não” para “sim”.

O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
orienta a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Dr. Paulo César?

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como médi-
co e Presidente do Sindicato dos Médicos na Região 
dos Lagos, interior do Rio de Janeiro, convido todos os 
Parlamentares do Partido da República a comparece-
rem no plenário para votarmos “sim” neste importante 
requerimento de urgência que trata do Ato Médico.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. OLAVO CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB, na votação anterior.

O SR. EDUARDO AMORIM – Sr. Presidente, o 
PSC quer orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orien-
tar a bancada.

O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PSC 
vota “sim” por achar fundamental um projeto como este 
para a categoria. Falo como médico.

A bancada do PSC vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado  Zé Geraldo.
O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aqui regis-
trar minha satisfação pelas audiências públicas que 
ocorreram em meu Estado. Na quinta – feira da se-
mana próxima passada a audiência ocorreu em Brasil 
Novo; no sábado, em Vitória do Xingu; e no domingo, 
em Altamira. Mais de 8 mil pessoas se manifestaram 
no momento em que o IBAMA presidia as audiências 
de licenciamento do Complexo Hidrelétrico do Xingu, 
onde será construída a Usina de Belo Monte.

Mas ontem à noite, lamentavelmente, em Belém, 
os representantes do Ministério Público Federal e do 
Ministério Público Estadual tiveram uma atitude equi-
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vocada, uma ação que não corresponde ao papel de 
um dirigente do Ministério Público, seja Federal, seja 
Estadual.

Os 2 representantes convidaram aqueles que es-
tavam se manifestando na plenária contra o empreen-
dimento para se retirar com eles, a fim de fazerem uma 
manifestação contrária ao trabalho do IBAMA.

Portanto, deixo o meu protesto contra a ação 
errônea, na minha avaliação, dos representantes do 
Ministério Público Federal de Altamira e do Ministério 
Público Estadual de Belém. Eles incitaram os mani-
festantes a se retirarem do plenário e fazerem uma 
manifestação contra a audiência pública realizada pelo 
IBAMA, ontem à noite, no CENTUR, em Belém.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado .

O SR. DR. NECHAR (PV – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o meu 
partido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra a Deputada  Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um apelo.

Além da PEC dos servidores de Rondônia – ma-
téria muito justa –, e da PEC da DRU, que vamos votar 
logo mais – matéria muito decisiva para o destino da 
educação brasileira –, quero, mais uma vez, renovar o 
apelo que fiz ontem ao Presidente Michel Temer.

O apelo é para que, na sessão extraordinária, 
seja incluído na pauta o PL nº 5.245, de 2009. Já há 
consenso das Lideranças, inclusive da Liderança do 
GoverNº Trata – se um projeto muito importante, que 
se refere à reabertura do prazo para ingresso na car-
reira dos servidores do INSS; ao bônus especial aos 
servidores do DNIT e às bolsas de extensão.

Portanto, Sr. Presidente, o nosso apelo é para 
que, na sessão extraordinária, esta matéria seja in-
cluída na pauta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado  
Arnaldo Faria de Sá, V.Exa. tem a palavra.

A Mesa avisa que vai encerrar a votação.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, queria, mais uma vez, demons-
trar minha preocupação com o tal acordo das centrais 
sindicais com o Governo, envolvendo a questão dos 
aposentados e pensionistas.

Os aposentados e pensionistas têm confedera-
ção própria, que é a COBAP, não podem aceitar essa 
situação e cobram do Sr. Presidente da Câmara a vo-
tação do PL nº 1 – que já está pronto para ser coloca-
do na pauta –, e que a Comissão de Finanças vote os 

outros projetos, para que possamos tratar da recupe-
ração das perdas dos aposentados e pensionistas e 
também do projeto que acaba com esse maldito fator 
previdenciário, sem criar a fórmula 95/85, com a qual 
não concordamos.

Portanto, Sr. Presidente, quero repudiar qualquer 
tipo de acordo que tenha sido levado avante em nome 
dos aposentados e pensionistas, sem que eles dele 
não estejam efetivamente participando.

Este é o protesto que eu queria deixar aqui regis-
trado. A COBAP, através do Presidente Varley Gonçales 
e de todas as federações, não aceita o acordo.

Obrigado.
O SR. DR. NECHAR (PV – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o partido.

A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, 
como Vice – Presidente da Comissão de Educação...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Só um mo-
mento. Há Deputados  inscritos.

A SRA. ALICE PORTUGAL – É sobre a maté-
ria, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado  
Paulo Teixeira.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, o 
Senado aprovou modificações na legislação eleitoral e 
avançou no sentido de dar maior liberdade ao uso da 
Internet nas eleições, fato que não ocorreu por equí-
vocos do TSE na eleição passada. Mas um equívoco 
cometido pelo Senado deve ser corrigido nesta Casa. 
Quando o Senado obriga que todos os partidos façam 
parte dos debates na televisão e no rádio, estende essa 
mesma obrigação para a Internet. E aí, Sr. Presidente, 
vai impedir e desestimular o debate na Internet.

Por exemplo, estou vendo aqui o Deputado  Vi-
centinho. Se S.Exa. e o Deputado  Paulo Pereira fo-
rem convidados para um debate sobre a legislação 
trabalhista, teremos, para cumprir a legislação, que 
chamar mais 10 sindicalistas. Isso vai impedir o de-
bate na Internet.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado  Paulo Teixeira.

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-
cerrar a votação.

A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, é 
sobre a matéria.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-



50448 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

tamos aguardando alguns Parlamentares chegarem. 
Dê mais 10 minutos, por favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mais 5 mi-
nutos.

A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, é 
sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes da 
senhora, Deputada  Alice Portugal, que é a próxima ins-
crita, o Deputado  Lelo Coimbra está, pacientemente, 
aguardando para fazer uso da palavra.

A SRA. ALICE PORTUGAL – Estou aguardan-
do.

O SR. CIRO PEDROSA (PV – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado  
Lelo Coimbra, por favor, V.Exa. tem a palavra.

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar meu apoio à urgência do projeto do Ato Mé-
dico. Este é um tema que tramita nesta Casa há longo 
tempo, já acumulou informações e debates de grande 
importância e ainda virá ao plenário para um bom de-
bate. Manifesto minha posição favorável.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado  Lelo Coimbra.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra a Deputada  Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. 
Presidente.

A Deputada  Maria do Rosário, Presidenta da Co-
missão de Educação, e eu, uma das Vice-Presidentas, 
queremos dizer que votar hoje a urgência do projeto 
do Ato Médico é, sem dúvida, constituir um grau de 
insegurança muito grande nas demais categorias que 
partilham da negociação desse projeto.

Todos nós chegamos à conclusão da necessi-
dade de aprovar o Ato Médico. O projeto vem sendo 
melhorado durante anos. Na Comissão do Trabalho, 
há duas semanas, faltou apenas a votação do item 
relacionado à administração hospitalar. Como votar a 
urgência sem fechar esse acordo final? 

Por isso, queremos que seja garantido à Comis-
são de Educação exarar seu parecer, que o Deputado  
Lobbe Neto possa exarar o parecer, para fechar com 
chave de ouro um acordo interdisciplinar entre mé-
dicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, bio-
médicos, farmacêuticos e bioquímicos, entre outras 
categorias.

A discussão é esta: é justo o Ato Médico, mas não 
é justo tornar exclusivas ações que já são compartilha-
das, gerando uma guerra intercategorias.

Por isso, a ideia é pensar melhor em relação a 
essa votação, não aprovar a urgência e garantir que a 
Comissão de Educação finalize o processo de acor-
do iniciado há muito tempo e fechado, em parte, na 
Comissão de Trabalho. Isso está em acordo com os 
conselhos federais e as entidades da área de saúde. 
A precipitação gerará o retorno da tensão, que já se 
havia dissipado em boa parte, na área de saúde.

Muito obrigada.
O SR. LUIZ BASSUMA (PT – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
PT, na votação anterior.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eunício Olivei-
ra também.

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Na votação anterior, votei 
com o partido.

Quero também falar como Relator desse Ato Mé-
dico que está na Comissão de Educação. Entendemos 
que foi uma jogada, um acordo unilateral do Demo-
cratas com o Presidente Michel Temer. Foi um acordo 
unilateral, não estava na pauta, não estava discutido 
na reunião de Líderes.

Então, nós protestamos contra esse acordo uni-
lateral. Pessoalmente, não pelo partido, nós vamos 
obstruir várias matérias e pedir verificação.

O SR. PEPE VARGAS (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com a orientação da bancada do PT.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra a Sra. Deputada  Maria do Rosário.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Deputado  Marco Maia, Srs. Deputados  e Sras 
Deputadas , quero registrar aqui a minha responsabi-
lidade e dos membros da Comissão de Educação e 
Cultura quando trazemos ao Plenário a reflexão de que 
a Comissão quer e lhe compete tecnicamente apre-
sentar um parecer relativo a essa matéria.

Tramitam na Casa várias matérias em regime de 
urgência, e nós temos tido imenso trabalho. Ontem vo-
tamos duas matérias: o novo FIES e as novas regras 
da filantropia. Essas matérias, relatadas por Relatores 
competentes da Comissão de Educação e Cultura, não 
tiveram tempo para ser votadas naquela Comissão, pela 
necessidade de virem diretamente ao plenário.

Sr. Presidente, quero fazer um registro, e tenho 
certeza de que não o faço unicamente em meu nome. 
As Comissões Permanentes têm um papel e não me-
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recem o esvaziamento. As Comissões Permanentes 
devem poder desenvolver o seu papel. As Deputadas  
e os Deputados , nessas Comissões, muitas vezes po-
dem usar da palavra, no microfone, em virtude de seus 
mandatos, o que não conseguem neste plenário. Muitas 
vezes matérias encaminhadas diretamente ao plenário 
vêm com falhas, apesar do debate anterior realizado 
democrática e competentemente nas Comissões.

Por esse motivo, tendo sido indicado o Deputado  
Lobbe Neto como Relator da matéria, independente-
mente...

Quero declarar que, pela primeira vez, em mais 
de 6 anos nesta Casa, não votarei com o meu Líder, 
vou votar pela prerrogativa da Comissão de Educação 
e Cultura. Na condição de Presidente, cabe – me essa 
tarefa, se represento colegas de várias organizações 
partidárias e se represento parte desta instituição.

Sr. Presidente, independentemente do resultado 
no painel, faço o apelo para que a matéria não venha ao 
plenário antes de o Deputado  Lobbe Neto ter o direito 
de apresentar o seu relatório, e a Comissão temática, 
votá – lo adequadamente.

Muito obrigada.
O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o PV, 
na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra o Sr. Deputado  Eleuses Paiva.

O SR. ELEUSES PAIVA (DEM – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero con-
clamar os Deputados  médicos desta Casa. Há 8 anos 
tentamos votar esta matéria na Casa, tentamos regu-
lamentar uma profissão, a Medicina, e acho extrema-
mente importante a consciência de votar.

Lastimo o entendimento de alguns Parlamenta-
res, que querem adiar, para não se conseguir votar, 
mais uma vez, nesta Legislatura.

Acredito que não se trata de lobby, mas de algo 
extremamente importante para quem aposta numa 
assistência à saúde adequada. Então, conclamo os 
Deputados  para engrossarem o nosso quorum, a fim 
de termos aprovado o regime de urgência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WASHINGTON LUIZ (PT – MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o PV, 
na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado  Acélio Casagrande.

O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB – 
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero dizer da minha preocupação com relação a 
projetos que já tramitaram nesta Casa, nas Comissões, 
como é o caso do Projeto nº 1, de 2007, que dispõe 
sobre aposentados e pensionistas do País.

Solicito o empenho a todos os colegas deste 
Congresso Nacional, dos nossos Líderes, para que 
coloquem em votação, o mais rápido possível, os 
projetos que farão justiça a todos os aposentados e 
pensionistas do País, no que se refere ao reajuste dos 
salários, a quem ganha acima de 1 salário mínimo, e 
também para acabar com o fator previdenciário, que 
achata o salário dos que contribuem ao longo da vida. 
São contribuições justas. A Previdência começará a 
perder recursos, se não resolvermos essa questão do 
fator previdenciário.

Por isso, apelo novamente ao Congresso para 
que vote o projeto dos aposentados e pensionistas 
do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-

rar a votação.
O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Falta al-
guém votar? (Pausa.)

O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB 
– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na votação anterior, votei com o PSB.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-
cerrada a votação.

VOTARAM:

SIM: 300 
NÃO: 16 
ABSTENÇÕES: 7
TOTAL: 323.
APROVADO O PEDIDO DE REGIME DE URGÊNCIA 
PARA O PROJETO DE LEI 7.703, DE 2006.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL Nº 7703/2006 – REQUERIMENTO 
DE URGÊNCIA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 16/09/2009 17:15
Encerramento da votação: 16/09/2009 17:35
Presidiram a Votação: Michel Temer – Marco Maia 



50450 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50451 



50452 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50453 



50454 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50455 



50456 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50457 



50458 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pergunto 
as Sras. e os Srs. Parlamentares, em virtude do acor-
do feito pelos Líderes em relação ao Requerimento nº 
5.043, que trata do Tribunal Regional do Trabalho, se 
há acordo para votar de forma simbólica.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, votei com o partido. Estava em plenário, mas não 
consegui votar pela máquina.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Votei com o partido, nas 
duas votações anteriores, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Estamos 
com problema de som no plenário. Aumentem o volu-
me do som do plenário.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já 
estamos na segunda urgência, mas quero agradecer a 
todos a votação em apoio à urgência do projeto do Ato 
Médico. A classe médica nacional, hoje, agradece.

Como teremos, a partir de novembro, matérias 
de relevância, como o pré – sal, e o Orçamento, no 
mês de dezembro, esperamos votar esse projeto até 
o dia 10 de novembro, que é de extrema urgência e 
relevância para a classe médica brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado  

José Aníbal tem palavra.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este projeto 
que acabamos de votar – votei contra, não pelo mérito, 
mas pelo procedimento –, está na Comissão de Edu-
cação, na qual é Relator o Deputado  Lobbe Neto.

É preciso parar com esse atropelo de chegar com 
pauta que não se discute antes, jogar no plenário e 
levar a voto. Não é assim!

Esse projeto do TRT, do mesmo modo, foi reti-
rado de pauta. Agora há acordo para pautar de novo? 
Não. Não há acordo para pautar de novo. Não temos 
nenhum problema com relação ao projeto, mas não 
há acordo.

A opção é do Presidente. Se quiser votar sem 
acordo, tudo bem. Vamos ver como decidir, como agir, 
para que essas ações deletérias não prevaleçam no 
plenário.

Para o plenário, temos que trazer a matéria já 
relativamente acordada pelos Líderes, não neces-
sariamente convergente. Aqui cada um vota como 
quiser, mas é acordado no Colégio de Líderes o que 
vem ou não.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Por não 
haver acordo para votação...

O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 
só para esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado  
Ernandes Amorim, por favor.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Estive lendo o parecer 
do Deputado  Valverde. Na verdade, abrange todos os 
interesses dos funcionários do Estado de Rondônia.

Houve um mal – entendido. Ao ler o parecer, 
entendemos que beneficia todos os funcionários de 
Rondônia.

Queria apenas justificar.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como não 

há acordo para que seja colocado em votação de for-
ma simbólica, a Mesa decide manter o requerimento 
na pauta e fazer votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orien-
tar as bancadas.

Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Estamos votando o Requerimento nº 5.043, ao 

PL 3.885, de 2008, que altera a composição e a or-
ganização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região, com sede em São Paulo, e dá outras 
providências.

Requerimento assinado e encabeçado pelo 
Deputado  Lincoln Portela e outros Líderes.

Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC? (Pausa.)

Como vota o PPS?
O SR. DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota “sim” 
e quer cumprimentar este Plenário pelo entendimento 
que teve em relação a votar “sim” à urgência referente 
à matéria dos médicos e agora votar “sim” também à 
matéria do TST de São Paulo. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado.

Como vota o PTB?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, vamos votar “sim”, lembrando 
ao Deputado  José Aníbal que esse projeto já passou 
por todas as Comissões, inclusive pela Comissão de 
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Constituição e Justiça. Quando da votação das maté-
rias do TRT de Goiás e do TRT da Bahia, já havia o 
compromisso de votar o projeto relativo à 2ª Região, 
São Paulo. Portanto, votamos “sim” e esperamos a 
aprovação desse projeto no mérito na sessão extra-
ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado.

Como vota o PDT?
A SRA. SUELI VIDIGAL (PDT – ES. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – O PDT vota “sim”, 
Sr. Presidente.

Quero também aproveitar e dizer que votei na vo-
tação anterior conforme orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputada .

Como vota o PP?
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP, Partido Progressista, 
Sr. Presidente, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, lembro 
apenas que este requerimento de urgência foi feito no 
dia 16 de junho de 2008, por mim, com a assinatura 
de diversos Líderes. Então, já estamos trabalhando 
com isso há muito tempo. Sabemos que a Justiça do 
Trabalho trabalha exatamente lá na ponta, onde estão 
as pessoas que mais necessitam.

Eu represento o Estado de Minas Gerais e estou 
votando matéria referente a São Paulo. Mas é também 
do Brasil. Estamos prontos também – o Partido da Re-
pública – para votar, da mesma forma, outras matérias 
relativas ao TRT, para que não tenhamos problema no 
Brasil. Precisamos de celeridade na Justiça.

Dessa maneira, encaminhamos o vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB?
A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
Bloco vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB? (Pausa.) 

Como vota o Democratas? (Pausa.) 
Como vota o PT?
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos votar favo-
ravelmente a este requerimento. Somos de São Paulo e 
sabemos o quanto é importante a restruturação do Tri-
bunal Regional do Trabalho. Quero saudar a Dra. Sônia, 
Presidente da AMATRA de São Paulo, que tem atuado 
com muita dignidade em defesa dos profissionais e dos 

trabalhadores, em defesa da relação de trabalho, para 
que processos cada vez fiquem menos nas gavetas e 
sejam resolvidos de uma vez por todas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco PMDB/PTC?

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC?

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
é absolutamente favorável ao requerimento, uma vez 
que o Tribunal de São Paulo já tem sido muito sacri-
ficado pela lentidão, pela falta de funcionários e de 
juízes. Tudo o que se fizer pelo Tribunal de São Paulo 
é absolutamente essencial para que dê vazão ao nú-
mero fantástico de processos que ali tramitam. O PSC 
encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mais al-
guém para orientar?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Governo vota “sim”.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
votação que está ocorrendo hoje é fruto de acordo, 
faço questão de repetir aqui para ficar transcrito nos 
Anais da Câmara dos Deputados .

Já fizemos um acordo, e todos os projetos que 
estavam aptos a ser pautados foram votados.

Existem mais 13 projetos tramitando na Casa. Di-
zem que o de São Paulo, capital, já superou todas as 
etapas das Comissões e que já há destinação orçamen-
tária. Acredito eu, Sr. Presidente, que outros Estados 
estão na mesma situação. O acordo feito é o seguinte: 
tão logo os outros projetos atinjam a mesma condição 
do projeto do TRT de São Paulo, todos os Líderes par-
tidários votarão favoravelmente à urgência. Esse é o 
nosso compromisso. Estou dizendo isso depois de ter 
tido um longo entendimento com todos os Líderes par-
tidários que compõem a base do Governo.

O voto é “sim”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado  

Ronaldo Caiado vota “sim”.
Como vota o PSDB, Deputado  José Aníbal?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, infelizmente, 
eu não estava no plenário quando o Deputado  Ronaldo 
Caiado disse que obstruiria os trabalhos da Casa se não 
votássemos o Projeto do Ato Médico. Com isso, retirou 
– se a urgência do projeto do TRT de São Paulo.
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Eu acho que não é um bom procedimento, por-
que se impôs a votação do Ato Médico em detrimento 
do Projeto do TRT de São Paulo. É uma questão de 
procedimento aqui dentro. Os procedimentos não po-
dem ser na base do “se não fizer desse jeito, eu faço 
obstrução”. Têm que ter um certo padrão. Por isso, eu 
disse que, em relação ao procedimento do Projeto do 
TRT, no mérito, nós somos a favor. No entanto, retirou 
– se a urgência porque o Deputado  ameaçou obstruir 
se não déssemos urgência a projeto do seu interesse. 
Aí, as votações da Casa vão ficar à mercê de situações 
que não foram previamente discutidas e encaminha-
das. Não me refiro às decididas, porque quem decide 
é o Plenário ou o Colégio de Líderes.

Então, nós somos no mérito a favor do projeto 
do TRT de São Paulo.

O PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado  José Aníbal.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos ini-

ciar a votação.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
todo o mundo encaminhou “sim”, a votação pode ser 
simbólica, não precisa ser nominal.

Todo o mundo encaminhou “sim”, Sr. Presidente. 
O Líder José Aníbal concordou.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Volto a per-
guntar ao Deputado  José Aníbal se há acordo para 
votar de forma simbólica. (Pausa.)

Então, vamos fazer a votação de forma simbó-
lica.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não havendo 
oposição de nenhum dos Srs. e das Sras. Parlamenta-
res, em votação o Requerimento nº 5.043, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados  que aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO POR UNANIMIDADE.
O SR. RIBAMAR ALVES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB – MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei conforme a orientação do Blo-
co Parlamentar.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos dar 
continuidade à Ordem do Dia.

Sobre a mesa a Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 277 – B, de 2008, do Senado Federal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 277 – B, DE 2008 
(Do Senado Federal)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 277 – B, de 2008, que acrescenta § 3º ao 
art. 76 do Ato das Disposições Constitucio‑
nais Transitórias para reduzir, anualmente, a 
partir do exercício de 2009, o percentual da 
Desvinculação de Receitas da União incidente 
sobre os recursos destinados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino de que trata o art. 
212 da Constituição Federal; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela admissibilidade desta e das 
Propostas de Emenda à Constituição de nºs 
538/06, 577/06, 47/07, 267/08 e 416/01, apen‑
sadas (Relator: Deputado  Tadeu Filippelli); e 
da Comissão Especial pela aprovação desta, e 
das de nºs 538/06 e 267/08, apensadas, com 
substitutivo, e pela rejeição das Propostas de 
Emenda à Constituição de nºs 416/01, 577/06 
e 47/07, apensadas (Relator: Deputado  Rogé‑
rio Marinho).

Tendo apensada a PEC nº 416/01 
(538/06, 577/06, 47/07 e 267/08).

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa – se 
à votação.

Último destaque. Destaque de bancada do 
PPS:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do art. 161, inciso II, c/c § 2º, do Re‑
gimento Interno, destaque para votação em 
separado da expressão ‘de doze e meio por 
cento no exercício de 2009, cinco por cento 
no exercício de 2010 e nulo no exercício de 
2011’, constante do § 3º do art. 76, art. 5º do 
substitutivo da Comissão Especial apresentado 
à PEC 277 – B, de 2008”.

Assinado pelo Deputado  Fernando Co-
ruja.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orien-
tar as bancadas, uma vez que já houve encaminha-
mento.
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Quem quiser manter o texto vota “sim”; quem 
quiser retirar, substituir o texto, vota “não”.

Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

como o destaque é do PPS, gostaria de um tempo 
para falar sobre ele.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já houve 
o encaminhamento da matéria ontem. Apesar disso, 
V.Exa. tem 1 minuto.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Então, se o Governo 
não tem interesse, encaminho o voto “não”.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“sim” ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PV?

O SR. FÁBIO RAMALHO (PV – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota 
“sim”, para que o Brasil possa ter uma educação me-
lhor e para que as crianças e jovens de 4 a 17 anos 
possam ter a educação necessária para o País.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PTB? 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tamos “sim”, para melhorar a situação da educação, 
retirando seus recursos da DRU.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT ma-
nifestou o voto “sim”, pelas razões já apresentadas 
pelo partido, porque tem na educação sua maior prio-
ridade.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP?

O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“sim”, pela manutenção do texto e pela educação em 
nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR?

O SR. JOFRAN FREJAT (PR – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR quer 
manter o texto e vota “sim”, preocupado com a educa-
ção em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota o 
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB? (Pausa.)

Como vota o PSDB?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vota 
com a emenda do Deputado  Fernando Coruja, que 
destina integralmente para a educação os recursos 
da área que estão na DRU já a partir do ano que vem. 
Trata – se de destinação integral.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, nas votações anteriores, votei conforme orientação 
do meu partido.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Posso terminar? Deputada , 
estou encaminhando o voto.

Quem vota efetivamente com a educação aprova 
a emenda do Deputado  Fernando Coruja.

Portanto, o PSDB vota “não”.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
o Bloco PSB/PCdoB/PMN vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC?

O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSC vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado  Fernando Coruja, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PPS. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Parlamentares, o Governo está apoiando uma emenda 
constitucional que pretende retirar da Desvinculação 
de Receitas da União – DRU os valores da educação. 
Pretende, então, ampliar os valores aplicados em edu-
cação pelo Governo Federal.

Esta proposta do Governo é escalonada: para 
que alguns valores sejam retirados em 2009 e outros 
em 2010 e a total retirada, efetivamente, só se dê em 
2011.

Ora, na prática, em 2011 a DRU vai acabar. No 
final de 2011, tudo estará retirado, porque a DRU vai 
acabar. A DRU tem um tempo para sobreviver. Ela só 
existe até 2011. O próximo Governo vai decidir se a 
prorroga ou não. Por isso, apresentamos um destaque 
supressivo, para tirar o escalonamento, a fim de que o 
dinheiro da educação entre no caixa o mais rápido.

Então, na verdade, votar a favor da educação não 
é apenas fazer como alguns, que simplificam e dizem: 
“Voto com a educação. Portanto, voto ‘sim’“. Quem vota 
“sim” de forma simplificada não está votando para au-
mentar recursos destinados à educação.

Mas há um longo debate. Durante o processo que 
houve desde a votação inicial, muitas pessoas, mui-
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tas lideranças da educação do País começaram a me 
procurar – porque eu propus esse destaque –, dizendo 
que o Governo ameaça não votar nada. Ou votamos 
o que o Governo quer ou não temos nada.

Por isso, eu, como propus esse destaque, disse 
às Lideranças do Governo – e é o que estou fazendo 
neste instante, neste discurso – que, se é para não 
permanecer nada, é evidente que não queremos fazer 
disso um cavalo de batalha. A DRU vai acabar em 2011, 
mas me parece que o Governo está com esta ameaça: 
“Se o Deputado  Coruja não retirar o DVS,” – e eu não 
o posso retirar, é evidente, pois é um DVS – “nós não 
vamos votar nada”. E isso pode acontecer no segundo 
turNº Podemos votar aqui, acontecer alguma coisa, e, 
no segundo turno, não acontecer. E nós sabemos a 
força do Governo aqui.

Eu estou votando “não”, é evidente, porque acre-
dito nisso. Mas não estamos fazendo disso um cava-
lo de batalha. Eu disse isso inclusive para a minha 
bancada.

Foi por isso, Presidente, que pedi um tempo a 
mais para explicar. Tive que gastar o meu tempo de 
Liderança para explicar exatamente esse posiciona-
mento. Nós, do PPS, fazemos a defesa intransigente 
da educação deste País e queremos que ela tenha 
mais recursos.

Mas nós sabemos que a tese do Governo – a 
tese da Fazenda e de setores do Governo – é esta: 
“Se vocês querem tudo, não vão levar nada”.

É por isso exatamente que eu estou encaminhan-
do o voto “não”. A bancada do PPS está liberada para 
votar como achar adequado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado  Fernando Coruja.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Democratas?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, o Deputado  Coruja disse a verda-
de. Quem está votando “sim” hoje está liberando para 
a educação 3 bilhões e 900 milhões de reais. Quem 
está votando “não” está liberando para a educação 10 
bilhões, 458 milhões. Essa é a realidade. A partir de 
hoje, se nós derrubarmos toda a verba vinculada, o 
repasse será exatamente de 10 bilhões a mais para a 
educação, e não de 3 bilhões.

Pergunto, Sr. Presidente: por que há 20 bilhões 
de reais para emprestar ao FMI e 100 bilhões de reais 
para capitalizar a PETROBRAS e não há 10 bilhões 
para investir na educação?

Então, ao votar “não”, está – se votando em apoio 
à educação brasileira; está – se repassando ao setor 10 
bilhões de reais. Quem está votando “sim” está repas-

sando 3 bilhões de reais e, assim, punindo a população 
brasileira, pois está tirando dela 7 bilhões de reais.

O voto é “não”, Sr. Presidente, para manter a 
educação com mais 10 bilhões de reais.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PMDB?

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB, Sr. 
Presidente, pela manutenção e pelo desenvolvimento 
do ensino, encaminha o voto “sim”, pela manutenção 
do texto, contra o DVS.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PT?

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós votamos 
“sim”, pela manutenção do texto, louvando a atitude do 
Presidente Lula, o Presidente que mais fez pela edu-
cação na história deste País: criou 12 universidades 
públicas – já aprovamos aqui a criação de 11 delas; 
214 escolas técnicas – lembrando que em 100 anos 
foram feitas apenas 104; o PROUNI, que dá a negros, 
jovens pobres e indígenas a oportunidade de serem 
doutores neste País, algo raro.

Votando “sim”, estamos apoiando o Presidente 
que é autor, construtor de 86 extensões universitá-
rias.

Aqui votamos também o projeto que melhora a 
condição do educador e do estudante do campo e da 
cidade. Resolvemos, ainda, a questão do FIES.

Por tudo isso, Sr. Presidente, temos confiança 
absoluta neste que, embora tenha sido chamado de 
analfabeto, foi o que mais fez e está fazendo pela edu-
cação deste País. Por isso, votamos “sim”, pela manu-
tenção do texto, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
primeira e na terceira votações da tarde, votei com o 
partido.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, para en-
caminhar pelo PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero 
dizer que sempre fomos contra a Desvinculação de 
Receitas da União.

Em matéria de educação, é preciso dizer ao povo, 
ao público, que na Constituição são garantidos 18% da 
arrecadação de impostos no plano federal e 25%, no 
mínimo, nos planos municipal e estadual. E aqui houve 
um corte linear de 3,6%, que, acumulado ao longo dos 
anos, dá mais de 70 bilhões de reais que não foram 
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parar na educação. Por isso, vemos que a educação 
não é prioridade neste País.

Essa fórmula gradual não resolve o problema. 
Nós temos a educação como prioridade e precisamos 
acabar com a DRU imediatamente, e não daqui até 
2011. São 3 bilhões de reais agora, quando devería-
mos imediatamente dar mais de 10 bilhões de reais, 
valor que corresponde ao corte linear que existe em 
relação à DRU.

E o Governo não pode chantagear o Congresso 
com isso, porque tem dinheiro para várias questões, 
a começar com o pagamento de juros e amortizações 
da dívida pública, e é generoso com isenções para o 
agronegócio, para as montadoras de veículos, para 
as empreiteiras, para os bancos, etc. Quando chega 
a hora da educação, tudo tem que ser na migalha e 
transitório.

Por isso, o PSOL quer acabar já com a DRU.
Educação em primeiro lugar.
O PSOL vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do partido.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB encaminhou o voto “sim” à matéria e não está 
constando do painel. Por favor.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Peço que 
conste no painel a posição do PMDB, que vota “sim”.

Obrigado, Deputado  Eunício.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado  Henrique Fontana.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro destacar o compromisso, ao longo de 6,5 anos, 
demonstrado na prática pelo Governo do Presidente 
Lula, com a educação em nosso País.

Alguns dados que este minuto me permite. Quan-
do iniciamos o Governo, 113 mil jovens entravam por 
ano na universidade pública federal. Em março deste 
ano, 227 mil jovens entraram na universidade federal. 
Iniciamos o Governo com 154 escolas técnicas no País 
inteiro e vamos encerrá – lo com 354 escolas técnicas, 
criando 200 mil vagas no ensino técnico. Há 500 mil 
jovens estudando no PROUNI. Aumentamos os recur-
sos do FUNDEB em 10 vezes, Presidente.

Por isso, é com muita honra e com muita alegria 
que o Governo encaminha o voto “sim”, pelo fim da 
DRU na educação, para continuar ampliando os in-
vestimentos do País, que haverão de ser muito maio-
res ainda quando os recursos do pré – sal estiverem 
em fundo social para serem investidos em educação, 
ciência e tecnologia.

O Governo vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 

Muito obrigado, Deputado  Henrique Fontana.
O SR. SILAS CÂMARA (PSC – AM. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido nas votações anteriores.

O SR. JÚLIO DELGADO – Sr. Presidente, aque-
les Deputados  que votarem agora justificam as vota-
ções anteriores?

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
teria acompanhado o partido se estivesse presente 
nas votações nominais.

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acom-
panhei o partido nas votações anteriores.

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não esta-
va presente, mas justifico o voto dizendo que sigo o 
partido.

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nas votações anteriores, votei conforme orientação 
do meu partido.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com a orientação do meu partido.

O SR. GERALDO THADEU (PPS – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presi-
dência solicita a todas as Sras. Deputadas  e a todos 
os Srs. Deputados  que tomem os seus lugares, a fim 
de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Conclamo 

todas as Sras. e todos os Srs. Deputados  a permane-
cerem no plenário, pois teremos outras votações im-
portantes nesta noite. Esta é a votação de uma PEC, 
proposta de emenda constitucional. Portanto, precisa 
de quorum qualificado.

Assim, conclamamos toda as Sras. e todos os 
Srs. Deputados  para que venham ao plenário votar e 
aqui permaneçam.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Recla-
mação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
uma reclamação.
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Eu apresentei, no dia 25 de agosto, um requeri-
mento de informação solicitando backup de imagens 
da Casa Civil a respeito de eventual visita da ex-Se-
cretária da Receita Lina Vieira. Segundo informações, 
esse requerimento está com V.Exa. até hoje, para ser 
despachado, para que a Mesa dê um parecer e, final-
mente, ele siga seus trâmites normais.

Então, peço que V.Exa. agilize esse despacho, 
porque há prazo de 30 dias para que a Ministra ou 
o Governo responda. Segundo informação da Mesa, 
V.Exa. esta com esse pedido do dia 25 de agosto, a 
fim de dar o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Trata – se 
de requerimento do Deputado  Ronaldo Caiado? 

O SR. FERNANDO CORUJA – Não. É um re-
querimento que apresentei.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ah! Que 
V.Exa. apresentou.

O SR. FERNANDO CORUJA – Está com 
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos 
examinar o requerimento, Deputado  Coruja, e vamos 
despachá – lo o mais rapidamente possível.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado  Edson Duarte, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PV. S.Exa. dispõe 
de até 3 minutos.

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho a esta 
tribuna anunciar um fato que acabou de ocorrer. Saí-
mos há pouco de uma audiência com o Coordenador 
da bancada do Nordeste, Deputado  Zezéu Ribeiro, e 
os Deputados  Jorge Khoury e Paes Landim, além do 
Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, que anunciou 
mudanças internas no Ministério do Meio Ambiente, 
para acompanhar o processo de degradação no se-
miárido brasileiro, que se acentua com as mudanças 
climáticas.

Segundo informações desta tarde, ainda não con-
firmadas pela EMBRAPA, mudanças estão ocorrendo 
com o aquecimento das águas do Oceano Índico e o 
Nordeste brasileiro poderá ter uma seca histórica, ja-
mais vista, por conta de uma formação do fenômeno 
El Niño, que deve provocar mudanças significativas e 
históricas nunca ocorridas no Nordeste brasileiro.

Também acaba de ser lançado um estudo, feito 
pela Universidade Federal de Minas Gerais junto com 
o Instituto Oswaldo Cruz, apontando que o Nordes-
te brasileiro, especificamente o semiárido brasileiro, 
terá uma redução no PIB, até 2030, de 11,4%, com 
o deslocamento de milhões de pessoas, por conta do 
processo de desertificação.

São 25 milhões de pessoas que habitam essa 
região, em 1 milhão de quilômetros quadrados, sendo 
que os principais Estados do Nordeste, principalmente 
o Piauí, o Ceará e a Paraíba, terão o comprometimento 
de 70% da sua área semiárida para a atividade agrí-
cola e pecuária. É uma tragédia humana anunciada 
e comprovada pelos principais institutos de pesquisa 
no Brasil, mas ainda não há um olhar e uma medida 
séria e urgente por parte das autoridades federais e 
dos Estados do Nordeste.

Por isso, hoje, além dessa medida, o Ministro 
Minc se comprometeu, junto com o Presidente Lula, 
em convocar imediatamente os Governadores do Nor-
deste para um pacto, que será construído a partir des-
te momento e será lançado na cidade de Juazeiro, na 
Bahia, em março do próximo ano.

Outra medida é que o Nordeste e o semiárido 
passarão a ter monitoramento, da mesma forma que 
está sendo feito hoje na Amazônia.

São medidas importantes, que, se não resolve-
rem o problema, representam o mínimo para tentar 
amenizar uma tragédia anunciada, comprovada e que 
pede providências urgentes.

Quero parabenizar o Ministro Carlos Minc pela 
sensibilidade. Espero que o Ministro possa sensibilizar 
todo o conjunto do Governo Federal, dos Governos 
Estaduais, dos Governos Municipais, das instituições 
de pesquisa, desta Casa, não só da bancada do Nor-
deste, porque o que acontecer com o Nordeste vai ter 
reflexo em todo o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado .
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero re-

gistrar que estamos recebendo, em visita oficial, o 
Presidente do Parlamento Nacional do Timor Leste, o 
Sr. Fernando Lasama de Araújo, que nos brinda com 
sua presença. Queremos dar – lhe as boas – vindas. 
S.Exa. vem acompanhado do Deputado  Antoninho 
Bianco, das Deputadas  Maria Exposto e Virgínia Ana 
Belo e do Sr. Domingos Francisco de Jesus de Sousa, 
Embaixador do Timor Leste no Brasil.

Peço uma salva de palmas à Delegação do Timor 
Leste (palmas), ao nosso colega, Presidente Fernando 
Lasama de Araújo. Seja bem – vindo e sinta – se em 
casa, no Parlamento brasileiro. O Timor Leste é um 
país coirmão do Brasil, também de língua portuguesa, 
o que nos orgulha enormemente.

Muito obrigado pela presença.
O SR. ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei con-
forme a orientação da bancada na votação anterior.
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O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
duas primeiras votações, o Deputado  Manoel Junior 
votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Mesa está 
vendo as mãos levantadas dos Srs. Parlamentares e 
vai chamá – los na ordem das inscrições.

Deputado  Rogério Marinho, por favor, com a 
palavra.

O SR. ROGÉRIO MARINHO (Bloco/PSB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço, Sr. 
Presidente, e quero apenas fazer um alerta para o 
plenário.

Eu, que sou o Relator da PEC nº 277, informo 
a V.Exas. que se estabeleceu aqui um contraditório 
quando o Deputado  Fernando Coruja apresentou um 
destaque muito bem intencionado. Esse destaque es-
tabelece que a DRU saia de uma vez só, mas o que 
se discute, de outro lado, é a gradual retirada da DRU 
da Educação.

É importante que o Plenário entenda, caso o 
destaque bem intencionado do Fernando Coruja seja 
aprovado, o que está por trás disso. Se aprovado o 
destaque, a área econômica do Governo vai orientar 
evidentemente para que essa PEC não tenha anda-
mento, que ela não vá mais adiante.

Discute – se aqui se somos a favor ou contra a 
educação, se nosso discurso é meramente retórico 
ou efetivo. Todo mundo fala a favor da educação, mas, 
na verdade, na hora de se consolidar essa afirmativa, 
nosso consenso passa a ser retórico, passa a ser um 
consenso de discurso.

Será um crime para um País com quase 85 mi-
lhões de cidadãos, de 15 a 64 anos, analfabetos ou 
semi – analfabetos, perder essa oportunidade histórica 
de aprovar a retirada gradual da PEC da DRU.

É isto que defendo aqui, Sr. Presidente, ao mes-
mo tempo em que faço um apelo aos nossos compa-
nheiros para votarem “sim”, a favor do relatório e da 
retirada gradual da DRU da Educação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado .

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A pedido 
do Deputado  Ciro Gomes, registramos a presença do 
Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, neste ple-
nário. Solicito uma salva de palmas ao Prefeito e para 
essa importante cidade do nosso País. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos con-
tinuar nossos pedidos.

Concedo a palavra ao Deputado  Afonso Hamm.
O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados , venho à tribuna destacar importante 

data para a cultura gaúcha. O dia 20 de setembro é a 
data máxima para os gaúchos. Neste dia celebram – 
se os ideais da Revolução Farroupilha, que tinha como 
objetivo propor melhores condições econômicas ao Rio 
Grande do Sul. Essa data é festejada durante toda a 
semana. Com o tema de 2009: Os Farroupilhas e suas 
Façanhas, o Estado gaúcho comemora o aniversário 
do início da Guerra dos Farrapos, data dedicada ao 
orgulho gaúcho.

A Revolução Farroupilha eclodiu na noite de 19 de 
setembro de 1935, quando Bento Gonçalves da Silva 
avançou com cerca de 200 “farrapos” sobre a Capital 
Porto Alegre. A revolta ocorreu em função dos elevados 
impostos cobrados no local de venda produzidos nas 
estâncias do Estado. Charqueadores e estancieiros 
reclamavam, ainda, de outros impostos: sobre o sal 
importado e sobre a propriedade da terra.

A revolução durou quase 10 anos, sem vencedor 
e vencido. O tratado de paz foi assinado em Ponche 
Verde pelo Barão e Duque de Caxias e o General Davi 
Canabarro, em 28 de fevereiro de 1845.

Na época, Porto Alegre era um porto comercial e 
não tinha razões para aderir à revolta. Seus comercian-
tes não comungavam com as ideias separatistas dos 
líderes da região da Campanha, como Bento Gonçalves 
da Silva e Antônio de Souza Netto, que veio a proclamar 
a República Rio – Grandense, no ano seguinte.

Fora da capital, os farroupilhas passaram a ter 
expressivos êxitos. Na batalha do Seival, que fica no 
Município de Candiota – região que represento, o Ge-
neral Antônio de Souza Netto impôs fragorosa derrota 
ao legalista João da Silva Tavares, que possuía 170 
combatentes a mais. No dia seguinte, em 11 de se-
tembro de 1836, Netto proclamou a República Rio – 
Grandense, com sede em Piratini.

No Rio Grande do Sul, os farroupilhas mudaram 
a capital mais duas vezes: para Caçapava do Sul, 
em 1839; e para Alegrete, em julho de 1842. Em 14 
de novembro de 1844, os farroupilhas sofreram duro 
revés no Cerro dos Porongos, situado entre os atuais 
Municípios de Piratini e Bagé.

O tratado de paz celebrado em 1845 veio aten-
der a uma série de reivindicações, principalmente em 
relação à obtenção de tratamento mais justo por parte 
do Governo imperial.

A epopeia da Revolução Farroupilha criou gran-
des heróis, mitos e símbolos. Os ideais e sentimentos 
farroupilhas continuam presentes e expressos nos 
símbolos do Estado do Rio Grande do Sul, constituí-
dos pelo título República Rio – Grandense, e o lema 
liberdade, igualdade, humanidade.

É o momento de cultuar a história do Rio Grande 
do Sul. Nesta data, o autêntico churrasco e o chimarrão 
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não ficam de fora das comemorações da Semana Far-
roupilha. As cores verde, vermelha e amarela da ban-
deira do Rio Grande do Sul são destacadas em todos 
os eventos, acampamentos, shows, bailes, exposições, 
mostras culturais e os desfiles tradicionalistas.

No Estado, as atividades tiveram início no dia 
14 de setembro, quando foi acesa a Chama Crioula, 
em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre, com a 
presença de diversos cavalarianos e da Governadora 
Yeda Crusius. Ocasião esta que prestigiei, represen-
tando a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara 
dos Deputados , a qual presido.

A centelha da Chama Crioula foi trazida pelo Di-
retor Campeiro da 1ª Região Tradicionalista do Movi-
mento Tradicionalista Gaúcho – MTG, Enedir Pimentel. 
Ela foi entregue à Governadora pelo coordenador da 
1ª Região, Cesar Tomazzini. No dia 20, a chama será 
extinta – ela ficará no saguão do Palácio.

As atividades alusivas se traduzem em importante 
momento em que todas as entidades estão imbuídas 
no mesmo sentimento: cultuar as tradições. A chama 
representa o orgulho para todos os gaúchos que man-
tém viva a história rio-grandense.

Aproveito esta oportunidade para comentar que o 
Fórum Legislativo da Copa no Rio Grande do Sul che-
gou à terceira edição e foi promovido pela Comissão de 
Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados  e pela 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do 
Senado Federal. O evento foi realizado durante o início 
das comemorações da Semana Farroupilha.

Por se tratar de importante data, realizamos um 
evento que demonstrou a importância de cultuar as 
tradições.

No acesso principal ao Teatro Dante Barone, o 
público foi recepcionado pelas integrantes do Instituto 
Anita Garibaldi, coordenado pela pesquisadora gaúcha 
Elma Sant’Ana. Também fizeram parte da recepção 
prendas e peões que representaram a 1ª Região Tra-
dicionalista. O Gaúcho da Copa, Cloves Acosta Fer-
nandes, também integrou a equipe de recepção.

A mestre de cerimônia foi a prendada Liliana 
Cardoso, declamadora que tem diversas premiações 
no meio tradicionalista. A abertura do Fórum da Copa 
ainda contou com a participação especial do cantor, 
compositor e radialista, Dorotéo Fagundes, acompa-
nhado de Renato Fagundes e Antonio Flores Neto, que 
cantaram o Hino Rio – Grandense e o Hino Nacional.

Os 36 diferentes preparos do chimarrão também 
foram atrativos no evento. O trabalho foi demonstrado 
pelos integrantes da Escola do Chimarrão, de Venâncio 
Aires. O trabalho da Escola do Chimarrão visa resgatar 
o hábito cultural e patrimônio dos gaúchos e a pesquisa 
sobre a erva – mate, além de incrementar o turismo, 

valorizando o símbolo e título do Município de Venâncio 
Aires como a capital nacional do chimarrão.

As autoridades que participaram do Fórum tam-
bém foram recepcionadas ao meio – dia pela Gover-
nadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, no Gal-
pão Crioulo, do Palácio Piratini. No período da noite, 
a diretoria do Sistema FECOMERCIO/RS ofereceu 
jantar aos convidados no Galpão Crioulo do Parque 
Harmonia.

Em minha cidade Bagé, apresentei uma emenda 
individual, no valor de R$100 mil, no Orçamento Ge-
ral da União, do Ministério do Turismo. O recurso será 
destinado para os atrativos da Semana Farroupilha no 
Município, como a busca da chama, shows, desfiles, 
mostras e manifestações culturais. Anunciei a liberação 
desse recurso durante a solenidade de acendimento 
da Chama Crioula, no dia 13 de setembro, durante so-
lenidade no Parque do Gaúcho. A chama foi conduzida 
por vinte integrantes da Associação dos Cavalarianos 
da Rainha da Fronteira, que cavalgaram de São Lou-
renço até Bagé, desde o dia 3 de setembro.

Estarei presente neste final de semana na região 
da Campanha para prestigiar as programações, que 
culminam com o desfile de cavalarianos.

Tenho orgulho de ser filho desta terra, cultuar as 
tradições e reviver os princípios construídos ao longo 
da nossa história.

Sr. Presidente, peço divulgação desse discurso 
nos órgãos de comunicação desta Casa legislativa.

Era o que tinha a manifestar.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 

Deputado  Afonso Hamm.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado  Edigar Mão Branca.
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Deputado  Marco Maia, quero apenas agradecer o 
entendimento que houve por parte das Lideranças, de 
um modo geral, e do Governo, após nosso discurso 
de ontem sobre as dificuldades que têm os Municípios 
para potencializar os recursos oriundos de emendas, 
devido à dificuldades junto ao SICONV.

Graças a Deus fomos ouvidos. Parece que agora 
o Brasil vai andar mais.

Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Marco Maia, 1º Vice – Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Venham 
ao plenário, Srs. Deputados . Vou encerrar a votação.

O SR. FERNANDO MARRONI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado  Fernando Marroni.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
aproveitar a oportunidade para convocar os Parlamen-
tares do PT para virem ao plenário votar “sim” nesta 
importante votação.

Aproveito também para dizer que a CNM – Con-
federação Nacional dos Municípios já se mobiliza com 
vistas à reposição do FPM.

Hoje, no café da manhã com o Ministro Paulo 
Bernardo, S.Exa. me garantiu que já está na mesa do 
Presidente, para assinatura, uma medida provisória 
com novos valores para que os Municípios não percam 
a arrecadação do FPM. Ou seja, o Presidente Lula vai 
cumprir integralmente o compromisso assumido com 
os Prefeitos na Marcha dos Prefeitos, quando anunciou 
que a primeira medida provisória, com 670 milhões de 
reais, já estava no Congresso Nacional e que, confor-
me a necessidade das Prefeituras, o Governo Federal 
editaria novas medidas para que o FPM das Prefeituras 
não sofresse com a crise e permanecesse igual ao FPM 
de 2008. Essa medida será anunciada em breve.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero pedir 
aos Deputados  do PTB que, por gentileza, venham ao 
plenário e votem “sim”.

Quero ainda falar da importância dessa matéria. 
Trata – se de emenda à Constituição que tira a DRU 
– Desvinculação das Receitas da União e que vai 
significar um aporte muito grande de recursos para a 
Educação. Hoje, a Constituição obriga a estarem na 
escola alunos de 7 a 14 anos e, através dessa emen-
da tão bem relatada pelo Deputado  Marinho, teremos 
alunos dos 4 aos 17 anos. Será uma revolução no País, 
pela quantidade de recursos a mais para a Educação 
e também pelo número maior de anos que as nossas 
crianças terão de estudo.

Por isso, vamos votar “sim” em prol da educação 
e do futuro do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra a Deputada  Emília Fernandes.

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
qualidade de Presidenta da Comissão Especial que 

analisa a PEC nº 590, quero fazer um chamamento 
especial aos membros da Comissão e aos demais 
Deputados  e Deputadas , porque amanhã pela ma-
nhã, no Plenário 2, será votado o relatório que busca 
incluir a presença de mulheres na Mesa da Câmara 
dos Deputados , do Senado e das Comissões.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ANGELO VANHONI (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Venham 
ao plenário, Srs. Deputados .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado  Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero expressar aqui o orgulho que sinto em ver V.Exa. 
conduzindo os trabalhos e por cumprir religiosamen-
te todos os compromissos assumidos. Reitero que a 
DRU dará sustentabilidade às universidades federais 
que vêm sendo criadas em todo o País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , a Comarca 
de Chapecó é a primeira do interior do Brasil a receber 
uma câmara de julgamento de recursos e apelações 
do Tribunal de Justiça. A descentralização do Judici-
ário no País, prevista pela Emenda Constitucional nº 
45, foi colocada em prática pela primeira vez em Santa 
Catarina no mês de fevereiro de 2009.

A descentralização consiste na realização de 
julgamentos de recursos e apelações do Tribunal de 
Justiça fora de sua sede e no recebimento direto das 
novas apelações provenientes de outras 27 comarcas 
da região oeste. A instalação do novo órgão julgador 
do TJ marcou um novo tempo para a comunidade ju-
rídica de Chapecó e região.

O ex – Presidente do Tribunal de Justiça, De-
sembargador Francisco Oliveira Filho, designou os 
Desembargadores Edson Ubaldo, César Abreu e Lédio 
Rosa de Andrade para, sob a presidência do primeiro, 
comporem a Câmara Regional Especial de Chapecó. 
Com acervo inaugural de cerca de 300 recursos, teve 
inicialmente competência restrita ao Direito Privado.

Em duas sessões quinzenais, os magistrados 
julgam apelações, agravos e embargos declaratórios 
relativos a execuções de títulos extrajudiciais, arren-
damento rural e parceria agrícola, ressarcimento de 
danos causados em acidentes de veículos, além de 
buscas e apreensões e ações de alimentos. Desde a 
instalação já foram julgados mais de 690 processos 
nas áreas cível e comercial.

A descentralização do Poder Judiciário em San-
ta Catarina é vanguardista no cenário nacional e deve 
servir de exemplo para todos os Estados do País apro-
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ximando o braço da Justiça do cidadão. O órgão des-
centralizado do Tribunal de Justiça em Chapecó não 
acarreta custos maiores do que se os julgamentos ocor-
rerem na sede em Florianópolis, Capital do Estado.

Os processos ganham agilidade beneficiando as-
sim toda a comunidade. Rapidez nos julgamentos dos 
recursos, possibilidade para que advogados e partes 
acompanhem os trâmites judiciais de perto já são al-
guns dos benefícios visualizados com a implantação 
da unidade. Funcionando em caráter experimental pelo 
período de um ano, o sucesso do empreendimento 
judiciário já é notório e a efetivação da Câmara des-
centralizada é de extrema importância bem como sua 
expansão para outras regiões do Estado e País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

encerrar a votação.
Comunico aos Deputados  que estão em seus ga-

binetes que não votar em emenda constitucional tem 
efeito administrativo. Por favor, venham ao plenário.

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Convoco os Deputados  
do Partido Verde a virem votar e, ao mesmo tempo, 
lembro ao povo de Rondônia que a próxima votação 
será a da PEC nº 483.

Peço aos nossos colegas Deputados  que fiquem 
em plenário para que possamos ter o número neces-
sário e, assim, alcançar a vitória na PEC nº 483.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de deixar 
registrado que hoje, no Plenário nº 10, foi instalada a 
Comissão Especial Pré – Sal/Fundo Social.

Foi eleito Presidente o Deputado  Rodrigo Rol-
lemberg e designado Relator o Deputado  Antonio 
Palocci, cuja presença já garante que teremos um 
grande relatório.

Sr. Presidente, sou titular para contribuir com 
os trabalhos, porque no Espírito Santo o Governador 
Paulo Hartung criou um fundo social para os royalties 
do petróleo. Queremos colocar à disposição da Comis-
são o Governo Estadual para mostrar como funciona 
o fundo social do nosso Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei com o partido.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos en-
cerrar. Os funcionários de Rondônia estão aqui espe-
rando a votação da PEC.

Quero registrar o esforço do Deputado  Lindomar 
Garçon junto à bancada do PV. Toda nossa bancada vai 
votar a favor da matéria. Não é possível que só Ron-
dônia seja discriminado. Precisamos fazer lá a mesma 
coisa que fizeram no Amapá e em Roraima.

Portanto, com o esforço do Deputado  Lindomar 
Garçon e a força política da Casa, nós vamos reparar 
essa grande injustiça.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do Partido Verde.

O SR. FERNANDO NASCIMENTO (PT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior.

O SR. CAMILO COLA (Bloco/PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do partido.

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo em vista 
esta ser a votação de uma PEC, geralmente aguarda-
mos que o quorum alcance 440, 450 nomes.

Para não corrermos o risco de a educação per-
der dinheiro da desvinculação, solicito a V.Exa. que 
aguarde a chegada de mais Parlamentares ao plená-
rio – 420 a 430. Vamos ter segurança de que haverá 
mais dinheiro para a educação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado  Lobbe Neto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado  Carlos Abicalil.

Nobres Deputados , venham ao plenário.
O SR. CARLOS ABICALIL (PT – MT. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao tempo em 
que convido todos os Deputados  e Deputadas  para 
virem ao plenário, a esta importante iniciativa, quero 
fazer 4 registros de justiça.

Em primeiro lugar, o voto “sim”, que encaminhamos 
ao texto relatado pelo Deputado  Rogério Marinho, as-
segurará aos recursos de educação sua desvinculação 
da DRU. Que a Senadora Ideli Salvatti, que teve essa 
iniciativa em 2005, tenha a grata satisfação de entender 
que o texto qualificado pela Câmara dos Deputados  terá 
tramitação acelerada no Senado Federal.

Hoje, particularmente, Dia de Luta pela Implemen-
tação Integral do Piso Salarial Profissional Nacional 
do Magistério Público da Educação Básica, estiveram 
aqui delegações de todo o País, em nome da CNTE. A 
votação neste momento significa um reforço adicional 
fundamental para o cumprimento da lei que votamos, 
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por unanimidade, ainda em 2008, e cuja vigência plena 
se inaugura em 1º de janeiro do ano que vem.

Por último, Sr. Presidente, manifestamos apoio 
à PEC nº 483, de 2005, dever de justiça de todos os 
Parlamentares do Congresso Nacional com os traba-
lhadoras e trabalhadores de Rondônia, a fim de que 
ganhem a merecida equivalência em relação aos ex 
– Territórios Federais.

Quero também saudar o Deputado  Eduardo Val-
verde pela iniciativa de apoio, assim como a Senadora 
Fátima Cleide, que nos mobilizou positivamente a essa 
emenda constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado  Wilson Santiago.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esta proposta de emenda constitucional é de significa-
tiva importância para a melhoria dos investimentos na 
saúde, já que desvincula os recursos da DRU.

Nós convidamos todos os companheiros dos 
partidos da base do Governo para juntos, na verdade, 
comparecermos ao plenário desta Casa e votarmos 
esta PEC.

Precisamos sim complementar várias ações na 
área de educação. Esta proposta vai possibilitar, só 
este ano, mais de 10 bilhões de investimentos na área, 
– ampliação de universidade, melhoria da qualidade 
da educação no País.

Por isso, é importante a presença de todos aqui 
no plenário da Casa para aprovarmos a PEC e, as-
sim, aumentarmos os recursos para o Ministério da 
Educação, com certeza, possibilitando a melhoria da 
educação deste País.

O SR. ASSIS DO COUTO (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputado  
Ivan Valente tem a palavra, como Líder.

Logo após vou encerrar a votação.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , ocupamos a tribuna neste momento para 
falar de algo muito grave que ocorreu no Senado Fede-
ral, ontem, com mudanças na Lei Eleitoral. Quero tratar 
em especial de uma questão aqui: a mudança feita, 
que estabeleceu uma nova cláusula de barreira.

Para os partidos políticos participarem de deba-
tes públicos nos meios de comunicação será neces-
sário que tenham, no mínimo, 10 Deputados . Ou seja, 
já amputaríamos vários partidos com assento nesta 
Casa. Aqueles que têm 12, 13, 14 Deputados  estariam 
também quase ameaçados.

Essa proposta estabelece uma cláusula de barreira. 
Ela é antidemocrática, inviabiliza os partidos programáti-
cos, ideológicos, que têm o que mostrar para a sociedade, 
de participar dos debates públicos para concorrer.

Mais do que isso, estamos inviabilizando o surgi-
mento de novos partidos que tenham reconhecimento e 
legitimidade na sociedade; estamos estabelecendo que 
só os grandes partidos – e ainda permitindo o financia-
mento privado de campanha – é que podem participar 
dos debates, ou, então, a critério dos donos dos meios 
de comunicação de massa. Trata – se disso.

Quero dar um exemplo paradigmático. A ex – 
Senadora Heloísa Helena, do PSOL, participou do 
processo presidencial em 2006 e obteve uma votação 
gigantesca: 7 milhões de votos, chegando a ter 12%. 
Hoje, ela está em todas as pesquisas de opinião com 
12 a 24%, dependendo do cenário político.

Pois bem. Ela não participaria dos debates, por-
que o PSOL só tem 3 Deputados  na Casa. É alguém 
que está concorrendo e competindo para vencer, in-
clusive tem respeitabilidade programática, ideológica 
na sociedade.

Ora, é evidente que alguém poderia dizer: “Os 
órgãos de comunicação terão bom senso.” Os donos 
dos meios de comunicação se guiam pelas regras do 
mercado financeiro – do mercado! –, aquilo que lhes 
interessa. Isso proporciona maior ou melhor ganho. 
Nós não podemos submeter a democracia brasileira 
à boa vontade de quem está no comando dos grandes 
órgãos de comunicação deste País.

Por isso, Sr. Presidente, nós não aprovamos isso na 
Câmara, está voltando para a Casa. Pedimos a imediata 
retirada desse dispositivo, sua supressão, ao Relator do 
processo e a todos os partidos políticos que falam em 
democracia, e querem garantir o debate transparente e 
democrático, que sejam favoráveis a essa retirada.

Sr. Presidente, a outra questão diz respeito à li-
berdade total na Internet. A liberdade total na Internet 
é para o cidadão, o usuário dos meios eletrônicos de 
comunicação. Ou seja, nós entendemos que o cidadão 
no seu blog, no seu site, no seu site de relacionamen-
to, no Twitter possa fazer propaganda de quem quiser. 
Mas devemos levar em conta que os grandes portais 
de comunicação pertencem exatamente às grandes 
empresas de comunicação deste País. São os mesmos. 
E lá também estão cerceados de participar os partidos 
que não alcancem a nova cláusula de barreira de, no 
mínimo, 10 Deputados  Federais.

Ora, nós elegemos os Deputados  da outra Legisla-
tura. Isso inclusive viola a resolução do Supremo Tribunal 
Federal contra a cláusula de barreira. Por isso, somos con-
tra essas 2 manifestações. E mais, entendo que a Câma-
ra deve rejeitar essas propostas que vieram do Senado, 
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manter o seu projeto, ao qual temos muitas críticas, mas, 
assim mesmo, é bem melhor do que o outro.

Anuncio que, se isso não ocorrer, só nos restará 
recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque enten-
demos que essa medida quer inviabilizar, quer impedir 
o livre debate democrático, quer transferir aos gran-
des meios de comunicação, sejam eletrônicos, sejam 
televisivos, sejam radiofônicos, aos grandes jornais o 
direito de dizer quem vai participar dos debates. Não 
há bom senso que dê jeito nisso. Ali vale a regra para 
fazer as regras de mercado, ou então escolher uma 
candidatura para fazer campanha. Isso nós não po-
demos aceitar. Não é democrático. Aqui se discutem 
regras para a população brasileira.

Muito obrigado.
O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas vota-
ções anteriores, votei de acordo com o Partido dos 
Trabalhadores.

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nas votações anteriores, votei de acordo com a orien-
tação do Líder do PMDB.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
voco os Deputados  do PTB para virem votar, pois va-
mos precisar de um quorum maior para aprovar, daqui 
a pouco, a PEC dos funcionários de Rondônia.

O SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB – MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido, o PMDB.

O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, votei com o partido na votação anterior.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
informar que estivemos agora há pouco no ato come-
morativo dos 45 anos do IPEA – Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, um patrimônio deste País, pa-
trimônio de pesquisa e de estudo para o desenvolvi-
mento do Brasil.

Deixamos os nossos cumprimentos ao atual Pre-
sidente, Márcio Pochmann, que fez com que o IPEA 
tivesse uma dimensão cada vez maior na ampliação 
das pesquisas econômicas deste País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação.

Estão presentes 460 Deputados  na Casa e ape-
nas 385 registrados no painel.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, queríamos fazer 
um apelo para que pudéssemos estabelecer um prazo, 
mesmo que mínimo, e, ao mesmo tempo, apelar aos 
Parlamentares, pois muitos deles ainda se encontram 
na Casa, para que venham a este plenário votar.

Esta PEC é importante. Toda decisão que aloca 
mais recursos para a Educação é relevante, e esta PEC 
tem essa relevância. Por isso, quero conclamar os Parla-
mentares, principalmente do PT, que ainda não votaram, 
a que venham ao plenário, porque precisamos de quorum 
qualificado para aprovar esta PEC, que é importante para 
todos aqueles que lutam pela Educação no Brasil.

O SR. AELTON FREITAS (PR – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro hoje os 
108 anos de emancipação política da cidade de Ituiutaba, 
uma linda cidade no Triângulo Mineiro, hoje aqui repre-
sentada pelos Vereadores Barreto e Régio. Agradeço 
também a presença dos Vereadores de São Francisco 
de Sales e da Presidenta da Câmara, Cilma.

Parabéns, Ituiutaba, por seus 108 anos!
O SR. FÁBIO RAMALHO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado  

Fábio Ramalho.
O SR. FÁBIO RAMALHO (PV – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu peço aos 
Deputados  do PV que não votaram que venham ao 
plenário, porque a única maneira que existe para cair o 
dinheiro para a educação é se votarmos “sim”. Votando 
“não”, estaremos votando contra o dinheiro para a edu-
cação, por menos dinheiro para a educação. Sobretudo, 
a responsabilidade pela falta de dinheiro será nossa.

Então, eu peço encarecidamente a todos os 
Deputados , do PV principalmente, que viessem votar 
“sim”. “Sim” pela educação e “sim” pelo bem do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado  Alfredo Kaefer.

O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, usar 
o argumento de que temos de votar “sim”, quase como 
uma chantagem, se não, não teremos nada de recur-
sos, nós não podemos aceitar. Ou o Governo conside-
ra que a educação é realmente prioridade, porque os 
recursos serão destinados para a educação... Então, 
é uma questão de eleger prioridade e critério.

Nós precisamos de uma reforma, de uma revo-
lução na educação brasileira. Nós não conseguiremos 
avançar para o futuro, se não tivermos educação infantil, 
pré – escolar, enquanto não tivermos educação funda-
mental em tempo integral, enquanto não destinarmos 
recursos preciosos. Enquanto não dermos mais valor 
para a educação, em todas as áreas, nós não estare-
mos garantindo o futuro do nosso País.
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Enquanto a União, o Governo Federal, gasta 50% 
dos seus recursos para o ensino superior gratuito e não 
dá destinação ao ensino básico, nosso País corre o 
risco de sucumbir no futuro. Investimento maciço em 
educação, em todas as áreas, e desvinculação total 
da DRU na educação já a partir de 2010.

Portanto, “não” é o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

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

– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, esta Casa passa por momentos pelos quais há 
muito não passava. E tudo isso que está acontecendo 
na Casa é obra de V.Exa., que foi extremamente sen-
sível, conciliador e permitiu que a Casa tivesse o en-
tendimento necessário para avançar. Há quanto tempo 
nesta Casa não se viam as galerias cheias? Há quanto 
tempo o debate não era feito desta forma? 

Chamo a atenção de todos. Nós estamos tratan-
do da PEC da educação.

Sr. Presidente Michel Temer, se não me engano, 
V.Exa. também era Presidente da Casa quando essa 
PEC começou a tramitar aqui. E eu me lembro – a 
política é engraçada – de que o PT não queria votar 
a matéria, e o PSDB e os partidos da base queriam 
apreciá – la.

Quando Lula ganhou a eleição, houve um acordo 
para essa PEC ser apreciada, e agora estamos des-
vinculando essas receitas. Quer queiram, quer não, 
é um passo.

O Senador Cristovam tem uma frase que eu acho 
sensacional: “Quando o filho do patrão estudar na es‑
cola do filho do empregado, nós teremos a educação 
de que o Brasil precisa”. Isso é o que estamos perse-
guindo, com um passo, depois outro.

Depois, Sr. Presidente, iremos votar a PEC de 
Roraima. Eu acompanhei o trabalho do Deputado  
Natan e da Deputada  Marinha para que pudéssemos 
apreciar a proposição. Peço aos Deputados  do PMDB 
que venham ao plenário e aqui permaneçam, porque 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 483 é fun-
damental para as pessoas que esperam o reconheci-
mento do seu trabalho por parte da União.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
fazer o seguinte. Os Srs. Deputados  que estiverem 
aqui permaneçam, porque vamos ter a proposta de 
emenda à Constituição referente a Rondônia, e muito 
possivelmente votaremos a Lei Eleitoral ainda hoje à 
noite, além de outros projetos que estão na pauta.

Portanto, eu peço aos Srs. Parlamentares que 
permaneçam aqui no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado  Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gos-
taria de fazer um apelo também a todos os Deputados  
que estão nos corredores, nos gabinetes, para que 
venham ao plenário e aqui permaneçam, que votem o 
destaque, o DVS que está apresentado à PEC nº 277, 
porque até que o Brasil venha a explorar o pré – sal e 
o Fundo Social venha a destinar à saúde aquilo que é 
necessário para termos uma saúde de qualidade, temos 
ainda que contar com recursos fiscais, para poder dar 
uma qualidade à educação pública brasileira.

Por esta razão, a aprovação da PEC nº 277, na 
sua integralidade, é importante para retirar a DRU da 
desvinculação orçamentária, para que a receita da 
educação não sofra essa redução.

Então, se entendermos que a educação pública 
precisa ter um aumento do financiamento, nós temos 
que aprovar esta PEC, até que o pré – sal nos dê as 
condições de ter recurso extrafiscal, para poder dar ao 
povo brasileiro a educação que ele merece.

Peço aos Parlamentares que venham ao plenário 
e aqui permaneçam.

O SR. FERNANDO CORUJA – Se nós formos 
esperar o pré – sal, estamos mortos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado  Wladimir Costa.

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
neste domingo, o Estado do Pará será palco de uma 
grande caminhada, uma mobilização muito importante 
sobre a questão da PEC 300 que tramita nesta Casa, 
a qual vem resgatar uma grande injustiça cometida 
contra os policiais militares e o Corpo de Bombeiros 
Militar. Excluindo Brasília, as corporações dos demais 
Estados vivem uma situação deprimente.

O fundamento da luta pela votação da PEC 300 
é equiparar a remuneração dos policiais militares dos 
demais Estados da Federação aos dos policiais milita-
res e do Corpo de Bombeiros Militar de Brasília.

No Maranhão e no Pará a PM ganha mal; no 
Amapá, péssimo; o mesmo ocorre no Piauí, no Rio de 
Janeiro. Em Brasília, um soldado da Polícia Militar ga-
nha em torno de 4 mil reais, quase 5 mil reais – acho 
muito justo o valor pago aos policiais militares do Dis-
trito Federal –, mas no Pará e no Maranhão ganham 
pouco mais de mil reais.

Essa importante caminhada vai reunir toda a cor-
poração da PM e do Corpo de Bombeiros Militar, e a 
sociedade civil organizada vai participar, neste domin-
go, numa grande mobilização pela aprovação da PEC 
300 para homenagearmos e ajudarmos todos os PMs 
e Corpos de Bombeiros Militares do nosso Brasil.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação. (Pausa.)

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

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

revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje tivemos uma 
audiência pública na Comissão de Direitos Humanos 
para discutir a violência no Entorno de Brasília. Verifi-
camos que as providências elencadas não foram to-
madas. Há violência, tortura, pessoas são executadas, 
desaparecidas.

Isso mostra que temos de enfrentar esse problema 
do EntorNº Historicamente, a violência é constante. Cada 
vez que o Relator da ONU vem para discutir o problema 
da violência e de policiais civis e militares, da tortura, o 
Entorno é considerado área de extremo risco.

Consideramos importante esse debate. Vamos en-
caminhar diversas propostas que foram apresentadas 
naquele momento para que o Governo Federal possa 
tomar providência, por intermédio da Força Nacional. 
Infelizmente, as autoridades de Goiás assumem com-
promissos mas não os cumprem.

Nesse sentido, é importante essa audiência pública 
para que se examine a triste situação que vive o Entorno 
de Brasília com a violência, que é generalizada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-

lavra o Deputado  Henrique Alves.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, temos 460 Parlamentares na Casa. É 
uma PEC importante, há partidos contrários e corre-
mos o risco...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É, mas os 
Srs. Líderes precisam colocar os auxiliares para tele-
fonar para os respectivos gabinetes e ficar cobrando. 
Não vejo ninguém fazendo esse trabalho aqui. Acho 
que cada Líder deve ter seus auxiliares, se é que tem 
auxiliares aqui dentro, para chamar os Deputados .

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Apelo 
à bancada do PMDB, pois uma PEC dessa importân-
cia por poucos votos pode terminar num insucesso. 
Portanto, faço um apelo final aos Parlamentares que 
estão em seus gabinetes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu vou dar 
mais 8 minutos. Os Srs. Líderes cuidem de chamar os 
Srs. Deputados .

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Está 
bom. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT chama 
todos os Srs. Deputados  para virem ao plenário votar 
esta PEC, que é muito importante para o Brasil.

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PMDB – RO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nós, da bancada de Rondônia, também convidamos os 
Srs. Deputados  a virem ao plenário para concluirmos 
essa PEC e, em seguida, votarmos a PEC nº 483, que 
trata da transposição e atende o Estado de Rondônia.

Venham ao plenário, Srs. Parlamentares. Ron-
dônia pede a presença de V.Exas. aqui no plenário. 
Nós precisamos do apoio, da presença e do voto de 
V.Exas.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, também quero fazer um 
apelo ao Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB.

É importante, nesses 5 minutos que ainda restam, 
que façamos um apelo para que todos os Deputados  e 
Deputadas  compareçam ao plenário. Faço esse apelo 
em nome do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, no sentido 
de votarmos “sim”, a fim de que a PEC que desvincu-
la a receita da União para a Educação seja aprovada. 
A Educação precisa de recursos. Estamos unificados 
em torno desse tema, mas é fundamental que todos 
tenham oportunidade de votar.

Temos ainda 5 minutos, e o apelo que fazemos é 
para que encerremos esta votação logo após os 5 minu-
tos. Assim, teremos oportunidade de começar a votação 
da PEC nº 483, que atende a Rondônia, aqui presente 
cobrando e unificando toda a bancada, que aqui está.

Ainda hoje o Deputado  Mauro Nazif conversou 
comigo umas 4 vezes apelando para que unificásse-
mos a bancada. Não é só o Deputado  Mauro Nazif, 
mas também toda a bancada de Rondônia está aqui 
apelando para votarmos. Nós vamos votar essa ma-
téria aqui ainda hoje.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
anunciar que hoje pela manhã, acompanhado da Se-
nadora Kátia Abreu e do Deputado  Ronaldo Caiado, 
demos ingresso na Secretaria – Geral da Mesa do Se-
nado à CPMI do Campo. Foram coletadas 192 assina-
turas no plenário da Casa, e 34 Senadores a subscre-
veram, a fim de que se possa fazer uma investigação 
na Câmara e no Senado sobre o financiamento, hoje, 
do Movimento Sem – Terra.

Foram mais de 60 milhões, nos últimos anos, 
sendo que 40 milhões vieram do Governo Federal. Inú-
meros convênios foram identificados ainda no episódio, 
há 3 anos, da CPI da Terra, denunciados ao Tribunal 
de Contas da União e levados ao Judiciário. Já há 
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condenações de vários convênios feitos pelo Governo 
Federal que continuaram a ser repetidos.

Fora disso, são 20 milhões de reais, aproxima-
damente 10 milhões de dólares, que ingressaram no 
Brasil no último ano vindos de instituições estrangei-
ras. Hoje, para financiar a quebra de um direito cons-
titucional pétreo, que é o direito de propriedade, para 
desarranjar o meio rural, para conflitar o campo, 10 
milhões de dólares deram ingresso no País.

Nós não somos ingênuos. O Brasil transformou 
– se, nos últimos 10 anos, no campeão, ou vice – cam-
peão mundial, de várias commodities. Há interesses 
estrangeiros muito fortes para estabelecer dificuldades, 
principalmente no que diz respeito à competitividade 
que o País tem na carne bovina, na carne suína, na 
soja e em outras commodities.

Por isso, é, sim, missão do Parlamento, por meio 
de uma CPMI, colocar luz para verificar se houve ação 
premeditada, omissão ou conivência do Governo Fe-
deral ou para saber até que ponto as instituições in-
ternacionais, cujo dinheiro, muitas vezes, tem origem 
nos subsídios agrícolas americanos e europeus, estão 
vindo para o Brasil financiar um movimento que é clan-
destino, uma instituição que não existe formalmente 
no Brasil e que tem uma conduta bandida.

Por isso, aguardaremos os próximos dias para a 
instalação da CPMI do Campo, que tem por missão 
investigar e ajudar o Brasil.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Questão de Ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, eu queria consultar V.Exa. se ainda 
há Comissões trabalhando neste momento. Se hou-
ver, mesmo que sejam audiências públicas, solicito à 
Mesa que cancele ou peça que sejam interrompidas 
as reuniões, a fim de que os Deputados  possam vir ao 
plenário. Parece – me que algumas Comissões ainda 
estão reunidas. Se V.Exa. concordar, teremos quorum 
pleno aqui no plenário.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WILSON PICLER – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero justi-
ficar a posição do PDT, que na última votação votou 
“não” ao projeto da DRU e hoje está votando “sim” para 
podermos sair desse impasse e liberarmos a educa-
ção desse mal. Mesmo que, gradativamente, o projeto 

traga um grande benefício para o País. Se não fosse 
assim, nunca sairíamos desse impasse.

Muito obrigado.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tente 
encerrar. O povo de Rondônia veio de 3 mil quilômetros 
de distância para assistir a esta votação. Já temos tem-
po suficiente. Encerre a votação, Sr. Presidente.

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de fazer uma explanação a respeito de 2 ma-
térias aprovadas hoje.

Uma, na Comissão de Fiscalização, relativa à 
jornada de 30 horas da Enfermagem. Foi um grande 
avanço, uma vitória da Enfermagem no Brasil.

Outra, o piso salarial que está sendo estabelecido 
para todos os profissionais da Enfermagem, matéria 
que saiu vencedora na Comissão de Seguridade.

E estamos no aguardo para começarmos a dis-
cussão da PEC nº 483, do Estado de Rondônia.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Acabou o 

prazo. Vou encerrar a votação.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero rapi-
damente chamar os Deputados  do PT que ainda não 
votaram para que venham votar.

Estamos votando emenda constitucional da nossa 
querida Senadora Ideli, que está aqui presente. Tudo 
bem, companheira Ideli?

Vejam bem, se rejeitarmos esse destaque do 
PPS, essa emenda pode ser promulgada de maneira 
autônoma e entrará em vigor imediatamente. Do con-
trário, se for aprovada, vai para as calendas, porque 
volta ao Senado e aí não tem fim.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
justificar minha ausência nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos 
votaram?

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Ainda não, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
não votou?

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Nós. Sr. Presidente, é 
importante votarmos favoravelmente a esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presi-
dência vai proclamar o resultado.
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VOTARAM: 

SIM: 329 

NÃO: 82 

TOTAL: 411

FOI MANTIDO O TEXTO, OBJEJTO DO DESTAQUE 

PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO DA BANCADA DO 

PPS (PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 277, DE 2008).

A MATÉRIA RETORNA À COMISSÃO ESPECIAL 
PARA ELABORAÇÃO DA REDAÇÃO PARA O SE-
GUNDO TURNO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 277/2008 – DVS – PPS – EXPR. 
“DE DOZE E MEIO POR CENTO... EXERCÍCIO DE 
2011” – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 16/09/2009 18:04
Encerramento da votação: 16/09/2009 18:51
Presidiram a Votação: – Marco Maia – Michel Temer 
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O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
se pode quebrar o interstício e votar em primeiro e se-
gundo turnos a medida provisória que se refere aos 
funcionários de Rondônia?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não é 
possível.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A matéria 
retorna à Comissão Especial para elaborar a redação 
para o segundo turno.

O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Dr. Rosinha votou 
com a bancada nesta votação.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Deputado  Ilderlei Cor-
deiro também votou com o partido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 5.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 483‑B, DE 2005 

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro‑
posta de Emenda à Constituição nº 483 – B, 
de 2005, que altera o art. 89 do Ato das Dis‑
posições Constitucionais Transitórias; tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade 
(Relator: Dep. Sérgio Miranda); e da Comis‑
são Especial pela aprovação desta, das de nºs 
294/2004, 295/2004, e 343/2004, apensadas, 
e da Emenda nº 1/2007, na forma do substitu‑
tivo (Relator: Dep. Eduardo Valverde).

Tendo apensadas as PECs nºs 294/04 
(295/04 e 343/04).”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os orado-
res inscritos querem todos se manifestar?

O SR. ERNANDES AMORIM – Não, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
quiser abrir mão da palavra fique à vontade.

O SR. ERNANDES AMORIM – Eu solicito...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado  

Moreira Mendes, que falará a favor da matéria. (Pau‑
sa.) 

Para falar a favor, Deputado  Eduardo Valverde.
Desculpe – me, o Deputado  Moreira Mendes 

está na tribuna.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 

tenho uma sugestão: poderíamos iniciar a votação e, 
depois, o pessoal discursa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
solicitaria aos colegas que dispensassem de falar nes-
te momento, para abrirmos a votação. E, quando esti-
véssemos votando a PEC, os colegas poderiam usar 
a palavra, para aproveitarmos o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado  Moreira Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , 
embora eu tenha ouvido o apelo do Deputado  Amorim, 
é importante usar a tribuna neste momento para fazer 
alguns registros.

O primeiro deles é para elogiar os 8 Deputados  
Federais que representam Rondônia nesta Casa, es-
pecialmente, o Deputado  Mauro Nazif, que foi o Pre-
sidente da Comissão Especial, o Deputado  Eduardo 
Valverde, que foi o Relator, e todos os outros Deputados  
e Deputadas  que fizeram parte daquela Comissão 
Especial.

É preciso registrar também a presença dos 3 
Senadores do nosso Estado neste momento – a Se-
nadora Fátima Cleide, o Senador Expedito Júnior e o 
Senador Valdir Raupp –, os quais estão aqui ajudando 
a convencer os nossos pares, bem como a presença 
do Governador do Estado, Ivo Cassol, e de 23 dos 24 
Deputados  Estaduais que também estão aqui ajudan-
do no convencimento dos nossos pares.

Mas mais importante que nós são todos os servi-
dores do nosso Estado que vieram para cá, para mostrar 
que Rondônia precisa ter tratamento idêntico àquele 
que tiveram os servidores do Amapá e de Roraima.

O que buscamos aqui, Sr. Presidente, é igualdade 
e isonomia. Estamos no final de uma longa caminhada, 
que começou em outubro de 2003. E tenho certeza de 
que haveremos de aprovar aqui essa PEC.

Quero fazer um registro aqui, de modo especial 
também à Liderança do Democratas, que soube en-
tender o apelo de todos os Deputados  e Senadores de 
Rondônia, e aquiesceu no sentido de votar também a 
favor, atendendo a um apelo do Prefeito de Ji – Para-
ná, ex – Governador de Rondônia, Bianco, Presiden-
te do Democratas, que ligou diretamente para o Líder 
Caiado intercedendo por este momento.

Talvez hoje, nesta tarde histórica, poderemos, aqui 
e lá em Rondônia os que estão nos vendo e ouvindo, 
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comemorar o fato de que, finalmente, os servidores de 
Rondônia terão justiça e igualdade.

É o registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Consulto 

o Plenário sobre a sugestão do Deputado  Ernandes 
Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço 
um apelo para os Deputados  de Rondônia a fim de 
que não usem a palavra e entremos logo em votação, 
porque os Deputados  dos outros Estados querem ir 
embora e precisamos da votação de S.Exas.

Por isso, dispensemos os oradores, e vamos à 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Até propo-
nho que os oradores que estiverem inscritos, durante 
a votação, poderão fazer uso da palavra.

Está bem assim? (Pausa.)
Está bem, muito bem.
O SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou 
o terceiro a falar, mas abro mão de fazê – lo, porque 
entendo que o mais importante neste momento é a 
votação da PEC nº 483.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o substitutivo adotado pela Comissão Especial à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 483, de 2005, 
em primeiro turno.

SUBSTITUTIVO À PEC N º 483‑A, DE 2005

Altera o art. 89 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

O Congresso Nacional decreta:
Ari. 1º O art. 89 do Ato das Disposições Consti-

tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte 
redação, vedado o pagamento, a qualquer título, em 
virtude de tal alteração, de ressarcimentos ou indeni-
zações, de qualquer espécie, referentes a períodos 
anteriores à data de publicação desta Emenda Cons-
titucional:

“Art. 89. Os integrantes da carreira policial 
militar e os servidores municipais do ex-Terri-
tório Federal de Rondônia que comprovada-
mente se encontravam no exercício regular de 
suas funções, prestando serviços àquele ex-
Território na data em que foi transformado em 
Estado, bem como os servidores e os policiais 
militares alcançados pelo disposto no art. 36 da 
Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro 
de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos 

quadros do Estado de Rondônia até a data de 
posse do primeiro Governador eleito, em 15 de 
março de 1987, constituirão, mediante opção, 
quadro em extinção da administração federal, 
assegurados os direitos e vantagens a eles 
inerentes, vedado o pagamento, a qualquer 
título, de diferenças remuneratórias.

§ 1º Os membros da Policia Militar conti-
nuarão prestando serviços ao Estado de Ron-
dônia, na condição de cedidos, submetidos às 
disposições legais e regulamentares a que es-
tão sujeitas as corporações da Polícia Militar, 
observadas as atribuições de função compa-
tíveis com o grau hierárquico.

§ 2º Os servidores a que se refere o ca‑
put continuarão prestando serviços ao Esta-
do de Rondônia, na condição de cedidos, até 
seu aproveitamento em órgão ou entidade da 
administração federal direta, autárquica ou 
fundacional. “(NR)

Art. 2 º Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação, não produzindo efei-
tos retroativos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

Todos orientam voto “sim” ou alguém vota 
“não”?

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco orienta o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PMDB?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Presi-
dente, por questão de justiça, concedo a honra de fazer 
o encaminhamento, merecidamente, pela bancada do 
PMDB, a uma companheira que foi uma batalhadora 
incansável e irresistível.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Deputada  
Marinha Raupp falará pelo PMDB.

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PMDB – RO. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
é realmente uma honra, membro que sou da bancada 
do PMDB nesta Casa, fazer o encaminhamento desta 
votação tão importante para os servidores de Rondô-
nia, meu querido Estado.

Agradeço ao Líder Henrique Eduardo Alves o 
entendimento de que essa matéria é importante para 
o Estado de Rondônia, porque vem corrigir uma injus-
tiça do passado, quando os Estados do Amapá e de 
Roraima obtiveram o benefício.
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Sr. Presidente, também agradeço a V.Exa. o fato 
de, na condição de Deputado  Federal do nosso partido, 
o PMDB, e de Presidente desta Casa, ter assumido – 
e cumprido – a responsabilidade de pautar a votação 
da matéria para o dia 16, hoje.

Por isso, em meu nome e em nome do Deputado  
Natan Donadon, do Senador Valdir Raupp, da bancada 
do PMDB de Rondônia e da bancada peemedebista na 
Câmara dos Deputados , encaminho o voto “sim” à PEC 
nº 483 e peço o voto favorável de todos os Deputados  
Federais desta Casa – do PSDB, do DEM, do PPS, 
enfim, de todos os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Antes 
de colher a orientação do Líder José Aníbal, faço 
uma solicitação ao Plenário: peço às Sras. e aos Srs. 
Deputados  que fiquem em plenário, porque teremos 
muitas votações depois desta.

Como vota o PSDB, Líder José Aníbal?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, embora eu 
seja rondoniense de origem – sou de Guajará – Mirim 
–, não vou fazer um discurso tão inflamado como o 
da Deputada  Marinha Raupp. Com certeza, faria um 
forte discurso aqui o nosso colega ex – Deputado  Ha-
milton Casara.

Junto com outros Deputados  de Rondônia, que 
conversaram com a bancada do PSDB, vamos enca-
minhar o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim” 
o PSDB.

Como vota o PV?
O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, rendendo 

uma homenagem ao batalhador Deputado  Lindomar 
Garçon, que fez com que a unanimidade do partido 
votasse a favor da proposta, vou passar-lhe a palavra 
para que encaminhe em nome do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Prorrogo 
a sessão por 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PV, Deputado  Lindomar Garçon?

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste 
momento, quero agradecer principalmente a V.Exa., que 
teve coragem de pautar essa PEC. Também agradeço 
aos sindicatos, aos colegas Deputados , à bancada, ao 
Governador, ao Senador Expedito Júnior, aos demais 
Senadores e, aqui, em especial, às pessoas que para 
cá vieram e a Rondônia, onde todos estão assistindo 
aos nossos trabalhos por meio de telão.

O PV vota “sim” à PEC nº 483.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “sim”.

Como vota o PR?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
parabeniza sua bancada, os Deputados  Federais de 
Rondônia, os Senadores do Partido da República, em 
especial o Senador Expedito Júnior, e o Governador, 
que se encontra presente.

Particularmente, gostaria de enaltecer um 
Deputado  que, incansavelmente, aqui se empenhou 
para convencer os Líderes e as bancadas. Refiro – 
me ao Deputado  Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, 
que lutou muito para que hoje pudéssemos aprovar 
essa matéria.

Estamos fazendo justiça com os servidores pú-
blicos de Rondônia, com os policiais militares e com 
a Associação das Esposas e Familiares dos Policiais 
Mulheres de Bombeiros Militares do Estado de Ron-
dônia.

O Partido da República encaminha o voto “sim” 
e convida todos os Parlamentares da bancada para 
comparecerem ao plenário e votarem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PTB?
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “sim” e convida todos os seus Parlamentares para 
virem a plenário votar.

De antemão, o povo de Rondônia agradece a to-
dos os Deputados  que não são rondoniense e votarão 
a favor desta PEC.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PT?
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de, logo após iniciada a votação, usar a pala-
vra na condição de Relator da matéria, para explicar 
aos nossos pares o conteúdo da PEC nº 843.

O PT encaminha “sim”. E, se pudesse usar da 
palavra neste momento, a Senadora Fátima Cleide cer-
tamente ficaria muito alegre, pois foi autora da matéria 
em 2003 e produziu um trabalho muito meticuloso, no 
qual foi articulado todo um processo de diálogo, para 
chegarmos a este momento com a tranquilidade e a 
certeza de que a matéria será aprovada.

O PT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 

o PSDB? (Pausa.)
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O PSDB já votou.
Como vota o Democratas, Líder Caiado?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, fazendo justiça ao trabalho apre-
sentado a todos nós pelo Deputado  Mauro Nazif, pelo 
Senador Expedito Júnior, pelo Governador do Estado 
e por todos os nossos colegas de Rondônia, em que 
se mostrou que os demais ex – Territórios já haviam 
sido contemplados e que não só para os rondonienses, 
mas também para os goianos, piauienses, maranhen-
ses, paraenses, enfim, pessoas de todos os Estados 
do Brasil que lá habitam, a aprovação dessa PEC é 
ansiosamente aguardada, para que aqueles que têm 
esse direito sejam reconhecidos como funcionários da 
União, o Democratas encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O PDT, como vota?
O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, em Rondônia 
moram milhares de capixabas, caso do ex – Deputado  
Nilton Capixaba, nosso irmão e companheiro, que lutou 
muito por essa PEC.

Portanto, temos de dar apoio à proposta.

(Manifestação no plenário. Vamos votar! 
Vamos votar!)

O SR. MANATO – Então, em nome dos capixabas 
que moram em Rondônia, o PDT vota “sim”.

(Manifestação das galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao longo dos 
últimos dias, o Partido Progressista tem trabalhado 
muito para que a votação dessa PEC fosse possível 
– e agradece a V.Exa. por tê – la pautado.

Na verdade, estamos fazendo justiça, com atraso, 
ao Estado de Rondônia.

Quero, neste instante, Sr. Presidente, cumpri-
mentar o Governador Ivo Cassol, do meu partido, que 
está aqui entre nós, como também o Senador Expedito 
Junior, e dizer que o Partido Progressista se solidariza 
com essa luta que vem de alguns anos, uma vez que 
os outros ex – Territórios já foram beneficiados. Mas 
tudo acontece no seu devido tempo.

(Manifestação no plenário. Vamos votar! 
Vamos votar!)

O SR. BENEDITO DE LIRA – Portanto, Sr. Pre-
sidente, ao cumprimentar o Governador e todos os 
líderes políticos de Rondônia, o nosso partido enca-
minha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O PTdoB, como vota, Deputado  Vinicius Car-
valho?

O SR. VINICIUS CARVALHO (PTdoB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PTdoB encaminha o voto “sim” neste momento tão 
importante para todo o povo de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

PSC?
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC se solidariza com o povo de Rondônia e enca-
minha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL, Sr. Presidente, en-
tende que, por uma questão de justiça, de isonomia e 
de igualdade com outros ex– Territórios, tanto os servi-
dores militares quanto os servidores civis de Rondônia 
devem ser agraciados com as mesmas condições.

Por isso, o PSOL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
participou ativamente dessa discussão, por intermédio 
do Deputado  Moreira Mendes...

(Manifestação no plenário. Vamos votar! 
Vamos votar!)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS, 
como vota?

O SR. FERNANDO CORUJA – Um OVNI está 
falando.

Como dizia, Sr. Presidente, participamos desse 
processo ativamente, por intermédio do Deputado  Mo-
reira Mendes, e entendemos que os servidores dos ex 
– Territórios precisam realmente da isonomia de trata-
mento prevista na proposta.

Alguns dizem que estamos criando mais despe-
sa pública. Isso, porém, não é verdade. Não estamos 
criando despesa pública, estamos transferindo essa 
despesa para a União, que hoje é quem tem mais re-
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cursos. E a União tem de partilhar mais esses recursos 
com os Estados. A proposta faz justiça. E muitas outras 
coisas têm de ser passadas para a União.

Então, a pedido do Deputado  Moreira Mendes, e 
com base nesse argumento, toda a bancada do PPS 
vai votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 
vota “sim”.

Bloco?
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco orienta o voto “sim”, ao mesmo tempo em que 
parabeniza o Deputado  Mauro Nazif pelo belíssimo 
trabalho que realizou.

E queremos deixar uma sugestão: uma vez que 
todos estão orientando o voto “sim”, que a Mesa que-
bre o interstício, para votarmos a matéria hoje em 
primeiro e segundo turnos. Do contrário, todas essas 
pessoas terão de voltar para acompanhar a votação 
em segundo turno.

Portanto, pedimos a todos os Líderes e à Mesa 
da Câmara que o interstício seja quebrado, para vo-
tarmos, ainda no dia de hoje, em primeiro e segundo 
turnos, em homenagem aos servidores de Rondônia e 
atendendo ao pedido do Deputado  Mauro Nazif.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “sim”.

Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, o Governo 
participou de inúmeras reuniões para discutir essa ma-
téria e entende que estamos aqui buscando isonomia 
com aquilo que o Brasil já proporcionou a outros ex – 
Territórios que se transformaram em Estados.

A Senadora Fátima Cleide, o Senador Valdir Rau-
pp, os Deputados  Eduardo Valverde, Anselmo de Jesus, 
Natan Donadon, Marinha Raupp, todos me procuraram 
em inúmeras reuniões, entre outros, e o Governo, de-
pois de intensa negociação, tem a alegria, neste mo-
mento, de encaminhar o voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Gover-
no vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Pre-
sidência solicita aos Srs. Deputados  que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. WLADIMIR COSTA – Peço a palavra pela 

ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
obrigado por ter me concedido a palavra.

Quero dar um testemunho à Câmara dos 
Deputados  sobre o empenho dos integrantes da ban-
cada de Rondônia, que, durante esse período, diaria-
mente e a todo momento, se mobilizou e atuou junto 
ao Presidente Michel, que foi bastante sensível à causa 
do povo de Rondônia, a esses cidadãos e cidadãs.

Não posso deixar de declarar a minha satisfação 
de fazer parte do time de amigos do povo de Rondô-
nia: o Deputado  Donadon, assíduo companheiro do 
meu PMDB; o Deputado  Eduardo Valverde, do Partido 
dos Trabalhadores, Parlamentar atuante e lutador; a 
Deputada  Marinha Raupp, que também é uma lutadora; 
enfim, toda a bancada de Rondônia, que se empenhou, 
numa batalha conjunta, apartidária, o que realmente 
nos deixa felizes. Sem dúvida, os Parlamentares de 
Rondônia são bastante queridos e respeitados pelo 
povo do Estado aqui presente.

Mais uma vez, Presidente Michel Temer, V.Exa. 
fica do lado do povo batalhador deste Brasil. É por 
isso que V.Exa. não é querido apenas em São Paulo, 
o Estado que V.Exa. representa, mas também no meu 
Estado, o Pará, em Rondônia, em Sergipe, enfim, em 
todos os rincões deste Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 
Srs. Deputados  e às Sras. Deputadas  que permane-
çam no plenário, porque, em seguida, haverá sessão 
extraordinária, na qual votaremos a Lei Eleitoral, que 
interessa a todos. A matéria já chegou do Senado, e 
vamos votá – la ainda na noite de hoje.

Além disso, há outro projeto na pauta de vota-
ção.

De modo que, terminada esta votação, por favor, 
permaneçam no plenário. Vou apenas fazer uma reunião 
de Líderes. Em seguida, voltaremos para a votação.

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma 
vez que estamos votando uma PEC tão importante e 
de interesse do povo de Rondônia, gostaria de pedir 
a V.Exa. que olhasse com atenção também a PEC nº 
471, que igualmente corrige uma distorção e ajudará 
milhares de cartorários Brasil afora a permanecerem 
nos seus cargos – pessoas que, em sua grande maio-
ria, já têm mais de 50 anos de idade e, portanto, en-
contrarão dificuldade de conseguir um novo emprego, 
porque estão perto da aposentadoria. Não havia ne-
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nhum empecilho para que eles lá permanecessem, a 
não ser agora com a resolução do CNJ.

Peço a V.Exa., portanto, Sr. Presidente, que colo-
que na pauta da Ordem do Dia a PEC nº 471.

O SR. DOMINGOS DUTRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas registrar que hoje a Comissão de Educação, 
presidida pela Deputada  Maria do Rosário, aprovou 
por unanimidade requerimento de minha autoria, subs-
crito pela Deputada  Fátima Bezerra e pelo Deputado  
Biffi, para realização de uma audiência pública sobre 
o exame da OAB.

Temos recebido reclamações de bacharéis de Di-
reito do Brasil inteiro que terminam seus cursos e não 
conseguem se inscrever na Ordem dos Advogados do 
Brasil em razão da rigidez do exame.

Essa audiência será fundamental para que pos-
samos examinar 2 aspectos do referido exame. O pri-
meiro é a taxa de inscrição que a OAB cobra para os 
bacharéis de Direito, que é superior a qualquer taxa 
de inscrição de concurso público federal ou estadual 
realizado neste País. O segundo é relativo às pega-
dinhas sobre temas capciosos para dificultar que os 
bacharéis de Direito se inscrevam na sua entidade de 
classe, que é a Ordem dos Advogados do Brasil.

Sou a favor do exame, mas contrário à criação de 
uma cláusula de barreira para a inscrição na OAB.

Sr. Presidente, essa audiência é importante – e 
V.Exa., advogado constitucionalista, bem o sabe – para 
as centenas de brasileiros que conseguem se formar 
nas universidades mas não conseguem tirar sua car-
teira da Ordem dos Advogados do Brasil.

O SR. MAURO NAZIF – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados , inicialmente, gostaria de parabenizá 
– lo pela atitude que vem tomando nesta Casa. V.Exa. 
prometeu que colocaria essa PEC em votação, aten-
dendo aos interesses do Estado de Rondônia, e o fez. 
O Estado de Rondônia, que aqui se faz representar, é 
muito grato a V.Exa. Da mesma maneira, Sras. e Srs. 
Deputados , é muito grato também a V.Exas.

O que está acontecendo hoje nesta Casa é sim-
plesmente o reparo de uma grande injustiça do País 

para com Rondônia. Há 11 anos, o Estado briga por 
seus direitos, pela transposição dos servidores do ex 
– Território de Rondônia para o quadro da União. No 
dia 17 de janeiro de 2000, 10 mil trabalhadores foram 
demitidos porque não existia essa PEC e mais de 100 
servidores do Estado faleceram.

Quando era Presidente desta Casa o Deputado  
Arlindo Chinaglia, aqui ocorreu um enfrentamento – e 
S.Exa. estava presente, com o ex – Senador Saturni-
no Braga.

Hoje, vemos essa força do Estado de Rondônia. 
E quero cumprimentar o Governo do Estado por sua 
atitude em se mobilizar para que esses servidores es-
tivessem aqui presentes.

Cumprimento a Assembleia Legislativa pela par-
ticipação na aprovação da sua lei por intermédio dos 
Deputados  Jesualdo Pires e Wilber Coimbra, e toda 
a bancada de Rondônia, os Deputados  Federais e os 
Senadores, independentemente da cor partidária, por-
que todos agiram pela aprovação dessa PEC.

De forma especial, quero cumprimentar o motivo 
principal dessa festa bonita: os servidores do Estado 
de Rondônia, que viajaram 2 dias de ônibus, pegando 
chuva e sol e passando dificuldades – e talvez muitos 
aqui não saibam a importância da aprovação dessa 
matéria. Só para dar ideia da importância da aprovação 
da proposta, ressalto que hoje, no Estado de Rondô-
nia, foi decretado ponto facultativo.

Sr. Presidente, o Estado de Rondônia, que, por 
meio de duas das 3 maiores obras do PAC, faz com que 
as usinas do Madeira levem energia para as Regiões 
Sul e Sudeste do País, não fica com nada dessa energia 
e padece da falta de apoio do Governo Federal.

Esta Casa realiza hoje uma grande atitude, uma 
grande ação para o Estado de Rondônia. Por isso, gos-
taria de homenagear todos os Deputados , em nome 
do Estado de Rondônia.

Vou dar a V.Exa., Deputado  Michel Temer, um 
presente: esta camisa que representa os servidores 
do Estado de Rondônia. Que V.Exa. receba essa ho-
menagem muito simples, mas que fala em nome de 
um Estado.

Sras. e Srs. Deputados , V.Exas. terão o nome 
marcado na história de Rondônia. A Assembleia Le-
gislativa fará uma homenagem especial a todos os 
Deputados  que compõem esta Casa, porque V.Exas. 
merecem.

Vamos juntos! Ajudem – nos, para que possa-
mos realizar hoje uma das votações mais bonitas 
nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputada  
Fátima Bezerra, V.Exa. tem 1 minuto.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, que-
ro renovar aqui o apelo no sentido de que agora, na 
sessão extraordinária, além do projeto de lei que trata 
da criação dos novos cargos, os professores, os ser-
vidores técnico – administrativos para trabalhar nas 
novas escolas técnicas, nas novas universidades, seja 
incluído também o Projeto de Lei nº 5.245, que trata 
da reabertura do prazo para a carreira no ingresso do 
INSS, do bônus do DNIT, de bolsas de pagamento de 
extensão.

Por fim, em nome da Frente Parlamentar em 
Defesa do Piso Salarial, que coordeno nesta Casa, 
quero saudar os milhões de professores de todo o 
Brasil que, no dia de hoje, realizaram um dia na-
cional de luta, um dia nacional de mobilização pelo 
cumprimento da Lei nº 11.738, que instituiu o piso 
salarial nacional.

(O microfone é desligado.)

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, só 
mais 1 minuto por favor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Hoje à tarde, houve 
um ato em frente ao Supremo, e lá estivemos, como 
também em uma audiência com o Ministro da Educa-
ção Fernando Haddad.

Essa movimentação da CNTE, que representa 
os trabalhadores em educação de todo o País, teve 
como principal objetivo sensibilizar o Supremo para 
que, ainda neste ano, aprecie o mérito da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade impetrada pelos 5 Governa-
dores contra a Lei do Piso Salarial.

Portanto, a Frente Parlamentar em Defesa do 
Piso Salarial, que coordeno nesta Casa, não só abra-
ça e se solidariza com a luta dos professores como 
também está totalmente empenhada na defesa do 
cumprimento da lei.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

encerrar a votação.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Sr. Pre-

sidente, 1 minuto por favor.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado  

Professor Ruy Pauletti, por 1 minuto.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, nós, do Rio Grande do Sul, que estamos co-
memorando o nosso sentimento republicano, o nosso 
sentimento de defesa da Pátria, estamos comemorando 
uma data magna, e queremos dizer que nos orgulha-
mos do Estado de Rondônia. Acredito que no sul de 
Rondônia haja mais ou menos 50% de descendentes 
de gaúchos.

Estamos alegres e cumprimentamos toda a gau-
chada de Rondônia.

Parabéns, bancada de Rondônia!
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, houve 
um problema no painel. Eu quero que V.Exa. registre 
o meu voto como “sim”, porque está registrando invá-
lido no painel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, o 
voto do Deputado  Cândido Vaccarezza será conside-
rado positivo, voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado  Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na condição de Re-
lator, eu gostaria de cumprimentar V.Exa. e o Deputado  
Arlindo Chinaglia, que também contribuiu, quando na 
Presidência desta Casa, para que chegássemos a esse 
exato momento de votar esta matéria de extrema com-
plexidade, que exigiu, ao longo de 6 anos, uma extensa 
e articulada negociação política. Mantivemos diálogo 
com a bancada de Rondônia, e seus 11 Parlamentares 
estiveram de braços dados em favor dessa matéria. A 
preocupação que tínhamos na condição de Relator foi 
a de que tivéssemos o bom senso de fazer os debates 
e as discussões com cuidado para não dar conotação 
pejorativa à matéria.

O texto apresentado pela Comissão Especial tenta 
retratar especificamente as mesmas condições ocor-
ridas nos Estados do Amapá e de Roraima em 1998. 
Essa PEC sequer foi uma matéria independente, foi 
uma emenda adicionada a uma PEC do Governo, que 
resolveu uma situação de instabilidade que existia nos 
Estados do Amapá e de Roraima. O relatório na Comis-
são Especial apresentou a tradução dessa situação de 
tal forma que não paira sobre nossas cabeças diante 
da opinião pública a ideia de que se trata de um trem 
da alegria, mas, sim, a intenção de fazer justiça a um 
Estado que era Território e que teve de andar com as 
suas próprias pernas, apesar do apoio do Governo do 
Presidente Lula – e faço questão de registrar isso –, 
que o escolheu para sediar a terceira hidrelétrica do 
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País. Isso é insuficiente para um Estado que tem muita 
potencialidade e pujança, mas ainda possui problemas 
estruturais a resolver. Sabemos que essa PEC vai nos 
ajudar a superar essas deficiências.

Então, quero cumprimentar meus pares aqui pre-
sentes, em especial a bancada de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encerrar a votação.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela Ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado  Natan Donadon, por 1 minuto.

O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB – RO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

Quero dizer da alegria e da grande satisfação do 
povo de Rondônia, neste momento em que faz uma 
grande festa, porque a aprovação dessa PEC repre-
senta desenvolvimento e crescimento para o nosso 
Estado.

Está aqui o nosso Governador Ivo Cassol, batalha-
dor que lutou juntamente com a bancada do Estado de 
Rondônia, os Senadores Expedito Júnior e Valdir Rau-
pp e todos os Deputados  Federais que engrandecem 
esta Casa. Todos parabenizamos o Presidente Michel 
Temer, do PMDB, e agradecemos imensamente a sua 
atitude de colocar a matéria em votação.

Também agradeço aos Deputados  Federais por 
votarem “sim” à PEC nº 483. Agradeço ao Governa-
dor, aos Senadores, à Senadora Fátima Cleide, enfim 
a todos os que cooperaram para a aprovação dessa 
PEC.

Obrigado, Presidente.
Viva o povo de Rondônia! Esta votação é de 

grande importância neste momento! 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presi-

dência cumprimenta o nobre Governador Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado  

Ciro Gomes, tem V.Exa. a palavra. Em seguida, o 
Deputado  Valdir Colatto e os 300 que estão ao mi-
crofone.

O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
cumprimentar V.Exa. por mais esta iniciativa, o povo 
de Rondônia por essa conquista legítima, e nosso 
companheiro Deputado  Mauro Nazif, que conduziu 
a bancada do PSB – que ajudei com muito prazer – 

ao resgate da justiça em favor desse povo valoroso 
do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado  Valdir Colatto.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Brasil está fazendo justiça com Rondônia.

Conheci aquele Estado em 1978, quando levei 
minha família para lá, tenho irmãos quem moram lá. 
Sei do sofrimento daquele povo e do que fizeram pelo 
Estado e pelo Brasil.

Quero também dar uma demonstração de que 
o Sul está lá. O atual Governador Ivo Cassol é catari-
nense. O Senador Valdir Raupp e a Deputada  Marinha 
Raupp fizeram o desenvolvimento daquele Estado. Es-
tão aí também Moreira Mendes e outros Deputados  
e Senadores. Com certeza, o Sul também está em 
Rondônia, Sr. Presidente, e homenageia o Estado pela 
justiça feita nesta Casa nesta noite.

“Sim” à PEC, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-

cerrar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.

VOTARAM:

SIM: 380 
NÃO: 3 
ABSTIVERAM – SE: 2. (Manifestação das galerias.)
TOTAL: 385
FOI APROVADO O SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA 
COMISSÃO ESPECIAL À PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 483, DE 2005.
PREJUDICADAS: A PROPOSIÇÃO INICIAL (PEC 
483/05) E AS APENSADAS (PECs 294/04, 295/04 e 
343/04).
A MATÉRIA RETORNA À COMISSÃO ESPECIAL 
PARA QUE SEJA ELABORADA A REDAÇÃO PARA 
O SEGUNDO TURNO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 483/2005 – SUBSTITUTIVO DA 
COMISSÃO ESPECIAL – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 16/09/2009 19:09
Encerramento da votação: 16/09/2009 19:26
Presidiram a Votação: – Michel Temer 
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O SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de fazer um agradecimento especial a 
todos os Deputados  do Brasil, especialmente aos 
da bancada de Rondônia e a meu amigo Arlindo 
Chinaglia, que nos apoiou no início da tramitação 
dessa PEC.

Parabéns a todos! 
Deus abençoe a todos!
Esperamos em breve a segunda votação.

(Manifestação das galerias.)

O SR. PASTOR PEDRO RIBEIRO (Bloco/PMDB 
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – 

PROJETO DE LEI Nº 3.885, DE 2008 
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 3.885, de 2008, que altera a com‑
posição e a organização interna do Tribunal 
Regional do Trabalho da Segunda Região, com 
sede em São Paulo – SP, e dá outras provi‑
dências. Tendo pareceres das Comissões: de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação (Relator: Deputado  Nelson 
Marquezelli); de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária (Rela‑
tor: Deputado  João Dado); e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constituciona‑
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Deputado  
Régis de Oliveira).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há ora-
dores inscritos.

V.Exas. abrem mão da inscrição? (Pausa.) Todos 
abrem mão da inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o Projeto de Lei nº 3.885, de 2008.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º O Tribunal Regional do Trabalho da 
Segunda Região, com sede na cidade de São 
Paulo – SP, tem sua composição aumentada 
para noventa e quatro Juízes.

Parágrafo único. A quinta parte dos car-
gos de Juiz constante deste artigo é destinada 
à representação da Ordem dos Advogados 
do Brasil e do Ministério Público do Trabalho, 

nos termos do artigo 94 e parágrafo único da 
vigente Constituição Federal.

Art. 2º Para atender à composição a que 
se refere o artigo anterior, são criados trinta 
(30) cargos de Juiz do Tribunal.

Art. 3º São criados para dar suporte téc-
nico aos magistrados, no Quadro de Pessoal 
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 
os cargos de provimento efetivo, Cargos em 
Comissão e Funções Comissionadas espe-
cificados nos Anexos I e II desta lei, a serem 
providos na forma estipulada nas Leis nºs 
8.112/1990 e 11.416/2006.

Art. 4º As despesas decorrentes da apli-
cação desta lei correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados ao Tribunal Regio-
nal do Trabalho da Segunda Região.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados  que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO, CONTRA O VOTO DO DEPUTADO 
ARNALDO MADEIRA.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

 
REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI Nº 3.885 – B DE 2008

Altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 
Segunda Região, com sede em São Paulo, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal Regional do Trabalho da Se-

gunda Região, com sede na cidade de São Paulo, 
tem sua composição aumentada para 94 (noventa e 
quatro) Juízes.

Parágrafo único. A 5ª (quinta) parte dos cargos 
de Juiz constante deste artigo é destinada à repre-
sentação da Ordem dos Advogados do Brasil e do 
Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 94 
da Constituição Federal.

Art. 2º Para atender à composição a que se re-
fere o art. 1º, são criados 30 (trinta) cargos de Juiz do 
Tribunal.

Art. 3º São criados para dar suporte técnico aos 
magistrados, no Quadro de Pessoal do Tribunal Regio-
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nal do Trabalho da 2ª Região, os cargos de provimento 
efetivo, Cargos em Comissão e Funções Comissiona-
das especificados nos Anexos I e II desta lei, a serem 
providos na forma estipulada nas Leis nºs 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, e 11.416, de 15 de dezem-
bro de 2006.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão à conta dos recursos orçamentá-
rios consignados ao Tribunal Regional do Trabalho da 
Segunda Região.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado  Regis de Oliveira, Relator.

EMENDA Nº 53 
(Corresponde à Emenda nº 12 – CCT-CCJ)

Dê-se ao caput do art. 57-F da Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997, acrescido pelo art. 4º do 
Projeto, a seguinte redação:

“Art. 4º  ..................................................
‘Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de 

conteúdo e de serviços multimídia que hos-
peda a divulgação da propaganda eleitoral 
de candidato, partido ou coligação as pe-
nalidades previstas nesta Lei, se, no prazo 
determinado pela Justiça Eleitoral, contado 
a partir da notificação de decisão sobre a 
existência de propaganda irregular, não to-
mar providências para a cessação dessa 
divulgação.’

..............................................................”

EMENDA Nº 54 
(Corresponde à Emenda nº 5 – CCT-CCJ)

Acrescente-se parágrafo único ao art. 57-F da 
Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, incluído pelo 
art. 4º do Projeto:

“Art. 4º  ..................................................
‘Art. 57-F.  ..............................................
Parágrafo único. O provedor de conteúdo 

ou de serviços multimídia só será considerado 
responsável pela divulgação da propaganda se 
a publicação do material for comprovada-
mente de seu prévio conhecimento, ou em 
caso de divulgação de propaganda paga.’

...........................................................”

EMENDA Nº 67 
(Corresponde à Subemenda à  

Emenda nº 75 – PLEN)

Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte 
artigo:

“Art. Não se aplica a vedação constante 
do parágrafo único do art. 240 da Lei nº 4.737, 
de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), à 
propaganda eleitoral veiculada gratuitamente 
na Internet, no sítio eleitoral, blog, sítio inte-
rativo ou social, ou outros meios eletrônicos 
de comunicação do candidato, ou no sítio do 
partido ou coligação, nas formas previstas no 
art. 57-B da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997.”
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados  que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço ao 
Deputado  Marco Maia que presida a sessão. Tenho 
uma reunião de líderes.

Em seguida, vou convocar sessão extraordinária 
para, muito possivelmente, se houver a concordância 
dos Líderes, votarmos ainda agora a Lei Eleitoral.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas fazer um agradecimento.

Agradeço a V.Exa. a votação do Projeto de Lei nº 
3.885. O empenho de V.Exa. foi fundamental.

Em nome do 2º Tribunal Regional do Trabalho 
de São Paulo, agradecemos a V.Exa., Presidente Mi-
chel Temer.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA‑

RECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Vic Pires Franco DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas :4

ACRE

Fernando Melo PT 
Henrique Afonso PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB 
Gorete Pereira PR 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 6

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc



50504 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Benedito de Lira PP 
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça DEM 
Jairo Carneiro PP 
João Almeida PSDB 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Araújo PR 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Mário Negromonte PP 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PDT 
Severiano Alves PDT 
Tonha Magalhães PR 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 17

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Bonifácio de Andrada PSDB 
Ciro Pedrosa PV 
Geraldo Thadeu PPS 
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb

João Magalhães PMDB PmdbPtc
Leonardo Monteiro PT 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Corrêa PT 
Paulo Delgado PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 20

ESPÍRITO SANTO

Jurandy Loureiro PSC 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Deley PSC 
Leandro Sampaio PPS 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 15

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Arnaldo Jardim PPS 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Dimas Ramalho PPS 
Duarte Nogueira PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR 
Paulo Maluf PP 
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Paulo Pereira da Silva PDT 
Regis de Oliveira PSC 
Roberto Santiago PV 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 25

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leonardo Vilela PSDB 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Eduardo Sciarra DEM 
Gustavo Fruet PSDB 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Total de Paraná: 13

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Gervásio Silva PSDB 
João Pizzolatti PP 

Jorge Boeira PT 
Nelson Goetten PR 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Fernando Marroni PT 
Germano Bonow DEM 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Total de Rio Grande do Sul: 8

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM 
Nilson Pinto PSDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Total de Amazonas: 1

ACRE

Gladson Cameli PP 
Total de Acre: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Nice Lobão DEM 
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Eudes Xavier PT 
Manoel Salviano PSDB 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 1
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PARAÍBA

Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco: 1

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Fernando de Fabinho DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Miguel Martini PHS 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 7

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Indio da Costa DEM 
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Beto Mansur PP 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Vieira DEM 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Vadão Gomes PP 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 8

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc

Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Chico da Princesa PR 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB 
Nelson Proença PPS 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pompeo de Mattos PDT 
Vieira da Cunha PDT 

Total de Rio Grande do Sul: 6
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro a 

sessão, convocando para hoje, quarta – feira, dia 16, 
às 19h30min, sessão extraordinária da Câmara dos 
Deputados , com a seguinte

 
ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

 
Discussão
Item Único

PROJETO DE LEI Nº 5.498 – E, DE 2009 
(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)

Discussão, em turno único, das Emen-
das do Senado Federal ao Projeto de Lei 
nº 5.498 – D, de 2009, que altera a Lei nº 
9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos 
Partidos Políticos) e a Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que “estabelece normas 
para as eleições, e 4.737, de 15 de julho de 
1965 – Código Eleitoral”. Pendente de Pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

(Encerra – se a sessão às 19 horas e 
29 minutos.)
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ÀS 19 HORAS E 30 MINUTOS COMPA‑
RECEM À CASA OS SRS.:

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

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 8

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lúcio Vale PR
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 11

AMAZONAS

Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondonia: 8

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT
Domingos Dutra PT

Ata da 245ª Sessão, em 16 de setembro de 2009
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Marco Maia, 1º Vice – Presidente
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Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Washington Luiz PT
Zé Vieira PR
Presentes Maranhão: 16

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 20

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc

João Maia PR
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 23

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 8
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SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT
Severiano Alves PDT
Tonha Magalhães PR
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 35

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc

Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de OlivPV
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
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
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi – Ackel PSDB
Paulo Delgado PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 46

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtc
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Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP

Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José C Stangarlini PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
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
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
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Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 60

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Ricardo Quirino PR
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc

Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 26

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
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Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 24

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra na Casa o comparecimento de 464 
Senhoras Deputadas  e Senhores Deputados .

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dis-
pensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa – se 
à leitura do expediente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, 2º Secretário, 
servindo como 1º Secretário, procede à leitura do se-
guinte

III – EXPEDIENTE

(Não há Expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa – 

se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

Como não há acordo, o painel será zerado. Por-
tanto, todos deverão registrar novamente a presença 
no painel para fins de quorum.

O SR. COLBERT MARTINS – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero justificar minha ausência na sessão anterior e 
dizer que se aqui estivesse votaria acompanhando o 
PMDB.

O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de fazer um registro de pesar, em nome da bancada 
paulista do Democratas.

Ontem, com tristeza, fomos avisados do passa-
mento do Dr. Pedro Salomão Kassab, pai do nosso 
líder, o Prefeito Gilberto Kassab.

Sr. Presidente, em nome do Democratas de São 
Paulo, manifesto ao nosso líder, nosso Prefeito, e a toda 
a sua família o nosso pesar, a nossa tristeza.

Ele estava em plena recuperação, após uma cirur-
gia. Infelizmente, foi chamado à presença de Deus.

Deixo, Sr. Presidente, os meus pêsames ao meu 
amigo Gilberto Kassab, Prefeito de São Paulo, o meu 
pesar pelo falecimento do senhor seu pai.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pala-

vra, pela ordem, o Deputado  Celso Russomanno.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não vale 
o painel anterior. Todos devem registrar a presença 
novamente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado  João Pizzolatti.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado  
João Pizzolatti votou com o partido nas votações an-
teriores.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado  Vicentinho.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, afirmo primeira-
mente que, se tivesse participado da última votação, 
teria votado com o Partido dos Trabalhadores. Já havia 
dito isso, mas quero que fique bem claro.

Sras. e Srs. Deputados , saúdo a direção da Fe-
deração Estadual dos Metalúrgicos de São Paulo, na 
figura do nosso companheiro Biro – Biro; a Confede-
ração Nacional dos Metalúrgicos, na figura do nosso 
companheiro Carlos Alberto Grana; e a Central Única 
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dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, na figura 
do metalúrgico Adi dos Santos Lima, nosso compa-
nheiro.

Esse grupo, ao lado dos companheiros Sérgio 
Nobre, Isaac e tantos outros presidentes de sindica-
tos de metalúrgicos de São Paulo, conseguiu fazer 
um acordo na campanha salarial. Foi o maior acordo 
já feito este ano: 2% de aumento além da inflação e 
melhorias sensíveis nas cláusulas sociais. Esse acor-
do vai se tornar referência para o Brasil.

Os trabalhadores se mobilizaram, lotaram o sin-
dicato – aliás, a assembleia ocorreu fora do sindicato. 
Havia mais de 10 mil pessoas. Agora estão se mobili-
zando o setor de autopeças e outras categorias.

Desejamos que os sindicatos patronais sentem 
– se junto com os nossos sindicatos e façam os me-
lhores acordos. Nada melhor do que um importante 
acordo como esse, sobretudo no caso das montado-
ras, que viveram uma grande crise e agora começam 
a contratar.

Parabéns à diretoria do Sindicato dos Metalúrgi-
cos do ABC e a todos os sindicatos de metalúrgicos 
do Estado de São Paulo, que fizeram esse importante 
acordo, ao lado do SINFAVEA e da ANFAVEA.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado  Luiz Bassuma.

O SR. LUIZ BASSUMA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para respei-
tar as inscrições que haviam sido feitas anteriormente 
para as Breves Comunicações, a Mesa vai seguir a 
ordem de inscrição.

Vou passar a palavra aos Deputados  Paulo Bor-
nhausen, Colbert Martins e Sebastião Bala Rocha, 
que estavam inscritos, depois seguiremos a ordem das 
inscrições, em respeito àqueles que democraticamente 
se inscreveram para fazer uso da palavra nas Breves 
Comunicações.

O SR. JÚLIO CESAR – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM – PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para justificar 
meu voto. Na votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado  Paulo Bornhausen.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados , no último ano, o meu Estado de Santa 
Catarina tem vivido traumáticas e continuadas experi-
ências de desastres climáticos. Nas últimas semanas, 

uma vez mais, chuvas continuadas e um tornado de-
vastador atingiram a região oeste do Estado.

Ainda enfrentamos os desafios de reconstru-
ção do Vale do Itajaí e as conseqüências da severa 
estiagem, e um novo desastre afeta a região oeste 
catarinense. Setenta e quatro cidades estão em es-
tado de emergência; 1.600 casas foram destruídas; 
mais de 12 mil pessoas estão desabrigadas; outras 
mil propriedades produtivas, galpões, acomodações 
para animais, sistemas de resfriamento de leite estão 
inoperantes ou destruídos, e 500 mil litros de leite/dia 
desperdiçados!

A realidade e a dimensão dos desastres que nos 
afetaram estão nos tornando especialistas na inope-
rância da burocracia brasiliense. O Governador, Secre-
tários de Estado, Prefeitos e nós da bancada federal 
– Deputados  e Senadores – acumulamos decepções, 
promessas não cumpridas e testemunhamos os per-
versos efeitos do centralismo político e administrativo 
que paralisa o País.

Sras. e Srs. Deputados , estamos diante daquilo 
que eu chamaria de paradoxo da inutilidade. O que 
significa isso? 

O Governo Federal concentra cada vez mais re-
cursos e tem cada vez menos capacidade de agir no 
mundo real, de enfrentar os problemas que afetam as 
pessoas na sua vida, no seu dia a dia.

Nossa inútil peregrinação pelos corredores da 
burocracia federal nos evidencia a insensibilidade da 
burocracia federal diante da tragédia concreta dos 
catarinenses. Sei que essa tragédia não é só nossa. 
É a mesma de irmãos do norte do Estado do Rio de 
Janeiro, da Amazônia e do Nordeste.

O Brasil das cidades, ruas e vilas sabe o que e 
como fazer. Os Governos Estaduais e Prefeituras Mu-
nicipais têm diagnosticadas as soluções e formas rá-
pidas e eficazes de lidar com essas restrições.

Em Santa Catarina, por exemplo, há projetos 
prontos e aprovados de casas de madeira a custos 
entre 10 mil e 20 mil reais a unidade. Já sabemos que 
20 milhões de reais distribuídos às Prefeituras das 
regiões atingidas permitiriam que, entre 30 e 60 dias, 
todas as famílias afetadas estivessem abrigadas e 
trabalhando em sua produção agropecuária, recons-
truindo sua capacidade produtiva, gerando empregos 
e impostos!

Mas o que impede que isso aconteça? A voracida-
de fiscal do Governo Federal, que determina que cada 
vez mais os recursos saiam das esferas dos Estados e 
dos Municípios e fiquem concentrados na União.

A Brasília do Governo Lula cada vez mais se es-
pecializa em nutrir e espalhar os recursos dos impostos 
nacionais entre os próprios órgãos federais.
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A produção catarinense é hoje exportada para 
mais de cem países e engorda as reservas cambiais 
que Lula alardeia como se fossem realizações ex-
clusivas de seu Governo; mais de 70% dos impostos 
que geramos e pagamos fica no Governo Federal que 
não consegue nem deseja redistribuí – los às fontes 
geradoras!

Agora mesmo, estamos assistindo, no processo 
orçamentário de 2010 as resistências do Governo Fe-
deral no que diz respeito ao reembolso aos Estados 
das desonerações fiscais da Lei Kandir. Ainda ontem, 
os Governadores de São Paulo e de Minas Gerais con-
vocaram o País e a classe política para uma cruzada 
cívica contra essas tentativas de usurpação de recur-
sos por parte do Poder Executivo Federal.

Um Estado de economia dinâmica, com forte 
participação nas exportações, como é o caso de San-
ta Catarina, é drasticamente afetado. As perdas totais 
dos Estados e Municípios atingem 5,2 bilhões de re-
ais. Dos Governos Municipais serão subtraídos 1,5 
bilhão de reais.

Acaso não houvesse tal volúpia fiscal por parte da 
máquina federal, economizaríamos muitos recursos e 
tempo nessas romarias improdutivas a Brasília; essas 
peregrinações perversas, que aumentam as descon-
fianças da população em relação ao Poder Público.

A verdadeira motivação dessa insanidade, Sras. 
e Srs. Deputados , é o projeto político centralizador e 
autoritário do atual Governo, que tem como objetivo 
apresentar ao povo o atual Presidente da República 
como alguém capaz de cuidar de tudo e de todos! O 
“grande paizão nacional”, que a propaganda oficial 
dissemina por todos os meios de comunicação e pe-
las verbas publicitárias multiplicadas nos últimos anos, 
mostra – se cada vez mais ineficiente e inoperante!

Ontem, com centenas de Prefeitos, Vereadores, 
Deputados  Estaduais e Federais, Senadores e o pró-
prio Governador do Estado, passamos o dia ouvindo 
Ministros e Secretários nacionais discorrendo sobre 
siglas e programas federais, providências que ainda 
precisam ser ultimadas, relatórios de desastres, licen-
ças ambientais, alocação de bilhões de reais aqui, ali 
e acolá, mas, concretamente, nem um centavo de real 
está disponível para ser transferido de imediato a fim 
de minorar nossa tragédia real!

Atenho – me aqui simplesmente a fatos, Sras. e 
Srs. Deputados .

Por exemplo, no Ministério das Cidades, ouvimos 
do Ministro e dos Secretários que existiriam recursos da 
ordem de 1 bilhão para o alardeado Minha Casa, Minha 
Vida, mas “emergência não é política do Ministério”, e 
haja licitações, licenças, operações por meio da Caixa, 
contratos etc. Um mundo de ficção, bem semelhante 

àqueles shows de slides com que sempre pretendeu 
nos entreter a Ministra do empacado PAC.

Nenhum recurso real para minorar a tragédia, o 
desastre civil, que é um encargo financeiro essencial-
mente federal!

No máximo, o Ministro prometeu, até sexta – fei-
ra, estudar outras formas de atuação, e, “se a agenda 
o permitir” o Presidente poderá sobrevoar a área de 
desastre, no retorno de alguma inauguração de ordem 
de serviço do PAC, no Rio Grande do Sul.

No Ministério da Agricultura, soubemos também 
que nada podem fazer na emergência. O Ministro pro-
meteu enviar o seu Secretário na próxima semana, 
para ver o que pode ser feito. Talvez possam ajudar 
em alguma reconstrução de silos. Máquinas e equipa-
mentos, inclusive para recuperação de estradas, só se 
houvesse brecha em alguma emenda. Recebemos a 
sugestão de conversar com o Planejamento.

Vejam bem, nobres colegas: a solução seria algu-
ma emenda, exatamente do tipo daquelas que, 20 dias 
atrás, o Presidente da República, em ato discriminatório 
contra Santa Catarina, decretou o cancelamento!

E, vejam, Sras. e Srs. Deputados , são valores 
equivalentes a 50 milhões de reais, mais do que o dobro 
daquilo que necessitamos de imediato para reabrigar 
famílias e reiniciar a produção nas áreas afetadas pelo 
tornado! Isso, para não falar nos outros 120 milhões da 
MP nº 448, já empenhados e cancelados no Ministério 
da Integração Nacional!

Estivemos diante de um espetáculo 100% Kafka: 
primeiro, o algoz se materializa e nos priva, por ato de 
vontade, de 170 milhões e, em seguida, se nos apre-
senta como o possível salvador!

No Ministério do Desenvolvimento Agrário, tam-
bém soubemos que lá não se trata de emergências. 
Nas áreas politicamente “aparelhadas” do INCRA/MST, 
as ações já estariam sendo encaminhadas. Soubemos 
que os financiamentos do PRONAF/PROAGRO po-
deriam ser renegociados por prazos de até 10 anos, 
juros de 2%, alguma carência etc., e que existiriam, 
no Banco do Brasil, recursos da ordem de 70 milhões. 
Isso, porém, já existia antes, é operação bancária re-
gular de crédito agrícola, e pouco ou quase nada ajuda 
no momento em que um tornado devastou totalmente 
milhares de unidades de produção! Ou se restaura a 
produção ou não existe o que se renegociar!

Mesmo aqui, ainda que se possa utilizar esse 
instrumento público, não deixaram de ser anotados 
problemas sérios: os recursos para seguro de crédi-
to estariam defasados em pelo menos 45 milhões de 
reais, e, sem efetivação do seguro, o crédito não se 
materializa. Isso significa dizer que também aí o Go-
verno Federal está empacado!
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Outros problemas foram identificados: pressiona-
dos por metas de produtividade e para compensar os 
custos operacionais de juros artificialmente reduzidos, 
gerentes do Banco do Brasil estariam atrelando even-
tuais renegociações e contratações de créditos à com-
pra de outros pacotes financeiros onerosos da própria 
instituição. Foi citado que facilmente um contrato de 
8 mil reais de crédito poderia se converter, por meio 
desses mecanismos fraudulentos, numa dívida real de 
13 mil. Nem na tragédia nos respeitam! 

A liderança do Governo presente à reunião pro-
meteu se inteirar do fato.

Finalmente, o Ministério da Emergência, o Minis-
tério da Defesa Civil, do Ministro algoz que nos can-
celou empenhos de 120 milhões de reais, há 20 dias 
– recursos propostos pelo Presidente da República no 
desastre do ano passado e destinados pelo Congresso 
Nacional ao Estado de Santa Catarina –, o Ministério da 
Integração Nacional, uma vez mais, como de costume 
marcou e cancelou reunião com a numerosa comitiva 
de Prefeitos e Deputados  catarinenses.

Soube – se que o Ministro atendeu rapidamente 
o nosso Governador, no final da manhã de ontem, e 
que teria acenado com recursos irrisórios, da ordem 
de 26 milhões de reais, para indenizações dos danos 
de casas, equipamentos, safras e instalações!

Teria prometido ainda S.Exa. acompanhar o Pre-
sidente, caso ocorra o sobrevoo da área atingida na 
sexta – feira ou nos visitar na próxima segunda – isso, 
se não cancelar!

Sras. e Srs. Deputados  cada um de nós aqui co-
nhece bem essa triste realidade. Apenas produzi esse 
registro em solidariedade aos Prefeitos e Vereadores 
e em estreita sintonia com as necessidades do povo 
catarinense. A Câmara dos Deputados  não pode mais 
tolerar o avanço dessa centralização perversa.

Essa situação afeta a todos os partidos políticos. 
A prática centralizadora do atual Governo é uma afron-
ta ao espírito de descentralização política e adminis-
trativa inscrita na Constituição Federal de 1988 e que 
precisa ser resgatada sob a democrática e pluralista 
liderança desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-

lavra, pela ordem, o Deputado  Colbert Martins.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero cumprimentar uma figura importante no Brasil, 
em especial na Bahia, D. Canô Velloso, que completa 
hoje 102 anos, na cidade de Santo Amaro. Trata – se 
de grande figura da Bahia, muito expressiva e muito 
importante para todos nós do Estado.

Deixo aqui a D. Canô Velloso e a toda a sua fa-
mília os nossos sinceros parabéns.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – D. Canô é 
mãe do nosso cantor e compositor Caetano Veloso.

O SR. COLBERT MARTINS – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra ao Deputado  Sebastião Bala Rocha.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero con-
gratular – me com os servidores de Rondônia e com as 
lideranças políticas do Estado. Sou do Amapá, Estado 
que também foi território, e lá sofremos as mesmas 
consequências, as mesmas dificuldades.

Temos também uma proposta de emenda à Cons-
tituição na CCJ que trata de assunto correlato, e es-
peramos que a CCJ possa votar com agilidade a ad-
missibilidade dessa PEC, para que possamos igualar 
o Amapá agora, porque Rondônia acabou ficando na 
frente de Roraima e Amapá nas conquistas, porque 
estabeleceram como limite para ingresso o mês de 
dezembro de 1991. A minha PEC garante esse mesmo 
direito aos servidores do Amapá e de Roraima.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Volto a di-

zer que a Mesa vai seguir, democraticamente, as ins-
crições feitas pelos nossos colegas, durante o dia de 
hoje, para as Breves Comunicações.

Então, peço aos Srs. Deputados  que respeitem 
a inscrição feita pelos nossos Parlamentares.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Esta já é ou-
tra sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado  Otavio Leite.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, há um bairro no Rio de 
Janeiro que tem importância histórica vital: Jacarepa-
guá. Acho que todos já ouviram falar dele. Vale a pena 
registrar nos Anais desta Casa que esse importante 
bairro está comemorando seus 415 anos.

Portanto, quero cumprimentar todas as associa-
ções de moradores do bairro e também a Associação 
Comercial e Industrial de Jacarepaguá, na pessoa do 
Presidente Fernando Fragata, pelo trabalho que desen-
volve para o fortalecimento dessa estratégica região 
do Rio de Janeiro.

Sras. e Srs. Deputados , aproveito esta oportuni-
dade para lembrar aos colegas que em 21 de setem-
bro comemoramos o Dia Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência. Haverá uma série de movimentos no 
Brasil. No Rio de Janeiro, inclusive, haverá passeatas 
com o objetivo de mostrar à sociedade o valor dessas 
pessoas, a necessidade de inclusão de 15% da popu-
lação que têm algum tipo de deficiência.



50516 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

Muito obrigado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

peço autorização a V.Exa. só para registrar...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Companhei-

ro Arnaldo Faria de Sá, grande Liderança desta Casa, 
vou – lhe passar a palavra assim que os outros que 
estavam aqui esperando democrática e ordeiramente 
puderem falar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado  Zé Geraldo.

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero comemorar o início da 
construção da Escola Agrotécnica Federal de Marabá, 
região de muitos assentamentos de reforma agrária, 
talvez a maior do Brasil. Até então só havia uma escola 
agrotécnica no Estado do Pará, a de Castanhal.

Nossas reivindicações quanto ao plano de expan-
são dessas escolas no Brasil foram atendidas. Conse-
guimos negociar com o Ministério da Educação, e hoje 
o Estado do Pará conta com mais uma escola agrotéc-
nica federal, para que todos aqueles que queiram fazer 
um curso técnico de nível médio ou superior possam 
fazê – lo também naquela grande região do Pará.

Faço este registro.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes de 

conceder a palavra ao Deputado  Paulo Rubem San-
tiago, conclamo mais uma vez as Lideranças a convo-
carem as Sras. e Srs. Deputados  a virem ao plenário 
registrar presença, a fim de que haja quorum para se 
iniciar a Ordem do Dia, com a votação da reforma elei-
toral, item previsto para esta sessão extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado  Paulo Rubem Santiago.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado  
Marco Maia, registro o meu aplauso e a minha soli-
dariedade à manifestação realizada hoje pelos traba-
lhadores em educação de todo o Brasil, em frente ao 
Supremo Tribunal Federal, em defesa da soberania do 
interesse popular.

Aprovamos nesta Casa o projeto de lei que ins-
titui o piso salarial nacional. Essa lei representa uma 
conquista.

A primeira referência ao piso salarial nacional foi 
feita em 1824. De lá para cá, por vários momentos, a 
sociedade brasileira tentou escrever no texto jurídico 
o princípio do piso salarial. Lamentavelmente houve 
uma interpretação liminar de Ministros do Supremo, 
atropelando algumas das conquistas dos profissionais 
em educação.

Eu, que venho da escola pública, da escola do 
sindicalismo, do trabalho em educação, quero me con-
gratular com os profissionais de educação e dizer que 

vamos continuar resistindo em defesa do piso salarial 
nacional e da carreira dos profissionais de educação 
básica do nosso Brasil.

Parabéns aos nossos companheiros e compa-
nheiras.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o Sr. Deputado  Julião Amin.

O SR. JULIÃO AMIN (PDT – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o PDT.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o Sr. Deputado  Marcelo Itagiba.

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , aproveito a oportunidade em que se fala 
em piso salarial para registrar a importância de se es-
tabelecer também o piso salarial dos policiais militares 
de todo o Brasil na PEC nº 300, para que todos eles 
possam receber condignamente, da mesma forma que 
recebem os policias militares do Distrito Federal, para 
que possam dar assistência às suas famílias e, des-
sa forma, dar melhor assistência a toda a população, 
quanto ao quesito “segurança pública”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado  Reginaldo Lopes.

O SR. REGINALDO LOPES (PT – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, informo ao povo 
brasileiro que esta é a semana da educação na Câma-
ra dos Deputados . Votamos a nova lei das instituições 
filantrópicas; votamos o fim da DRU, o que representa 
um avanço e amplia o recurso destinado à educação; 
votamos a MP do FIES ontem à noite. É preciso es-
clarecer aos telespectadores que a Caixa Econômi-
ca Federal não é mais gestora dos recursos e sim o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A 
Caixa será um dos agentes financeiros do sistema. 
Com isso, vamos ampliar para 200 mil o número de 
vagas por ano do programa – hoje ele conta com 30 
mil vagas por ano.

Aproveito a oportunidade para parabenizar a 
CNTE pela promoção e realização de ato público em 
prol do piso salarial dos professores. Falta o Supremo 
Tribunal Federal reconhecer o piso salarial. É errado 
considerar que as gratificações devem se somar para 
formar o piso salarial. Dessa forma, o piso dos profes-
sores estaria sendo transformado em teto. Costumo 
brincar que o Supremo Tribunal Federal só terá auto-
ridade moral se equipará – lo ao seu próprio teto sa-
larial. Caso contrário, trata – se de uma injustiça. Peço 
ao STF que aprove o piso salarial.

(O microfone é desligado.)
O SR. PAULO PIMENTA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o partido nas votações anteriores.

O SR. PINTO ITAMARATY – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PINTO ITAMARATY (PSDB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido nas votações anteriores.

O SR. OSVALDO BIOLCHI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei conforme o PMDB nas votações anteriores.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados , informo o Plenário que hoje 
a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a re-
gulamentação do bingo. Sem dúvida nenhuma, essa 
matéria é extremamente importante, porque o jogo vai 
remeter 15% de sua arrecadação para a saúde, além 
de 1% para o esporte, 1% para a cultura e mais 1% 
para a segurança. Acabar com a clandestinidade do 
bingo é extremamente importante.

Também aprovamos, na Comissão Especial, o 
relatório da guarda portuária, um grande anseio de 
todos aqueles que trabalham nos portos brasileiros, 
sejam eles federais, estaduais e municipais.

Agradeço à Presidência da Câmara dos Deputados  
por ter colocado em votação o PL 3.885, que resolve 
a questão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Re-
gião de São Paulo.

Finalmente, registro o Encontro Bradesco Apimec 
2009, com o Presidente Trabuco Cappi, que apresen-
tará os resultados do primeiro semestre. Estivemos 
no Centro de Convenções Brasil 21. Espero que esse 
encontro seja extremamente positivo e dê resultado.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pala-

vra, pela ordem, o Sr. Deputado  Vital do Rêgo Filho.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB 

– PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, na votação anterior, votei acompanhando o 
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado  José Airton Cirilo.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, acabamos de ter 
uma reunião com o Ministro da Pesca e Aquicultura, 
Altemir Gregolin, a Frente Parlamentar da Pesca, a 
Confederação Nacional dos Pescadores, a Federação 
dos Pescadores do Ceará e várias entidades do setor 
da pesca, para tratar da grave situação que o setor 
vem atravessando com a crise da pesca, sobretudo 
da lagosta.

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo ao 
Ministro da Pesca no sentido de que intervenha para 
mediar grave conflito que está acontecendo, tanto no 
Rio Grande do Norte, como no Estado do Ceará, en-
tre os segmentos pesqueiro, em função de divergên-
cias relacionadas com a pesca predatória e a falta de 
fiscalização.

Esse apelo relaciona – se particularmente ao 
Município de Icapuí, onde há grave enfrentamento 
entre os próprios pescadores. Apelamos para que 
haja uma fiscalização mais atuante, educativa e pre-
ventiva e, sobretudo, para que se encontre uma saída 
para solucionar os problemas que se vêm acumulan-
do nesse setor.

Solicitamos, então aos Governos Federal, Es-
taduais e Municipais uma atuação conjunta com os 
pescadores e os segmentos pesqueiros no sentido de 
que apoiem os pescadores e suas famílias, que vêm 
passando grande privação. Dessa forma, encontrare-
mos alternativas para esse segmento tão importante 
do nosso País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero comunicar a esta 
Casa que a PEC 386/2009, que restabelece a exigência 
de diploma para o exercício da atividade profissional 
de jornalista no Brasil, já tem Relator na Comissão de 
Constituição e Justiça, o Deputado  Maurício Rands.

Já temos, juntamente com a Federação Nacional 
dos Jornalistas – FENAJ, sindicatos e faculdades, per-
corrido diversas instituições debatendo essa matéria e 
acompanhando a grande mobilização que está havendo 
em todo o País por parte dos profissionais e dos estu-
dantes no sentido de que seja revista decisão tomada 
no Supremo Tribunal Federal no dia 17 de junho.

A votação, no STF, do relatório do Ministro Gil-
mar Mendes foi feita no dia 17 de junho, mas até hoje 
não foi publicado o acórdão. Amanhã, a decisão estará 
completando 3 meses. Com isso, nós não podendo se-
quer entrar com embargos declaratórios, questionando 
dúvidas da decisão, porque o acórdão dessa decisão 
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do STF não foi publicado até hoje, 90 dias depois do 
julgamento.

Então, nós estamos trabalhando junto com a ca-
tegoria para aprovar a PEC, no sentido de restabelecer 
a obrigatoriedade de diploma e desfazer esse grande 
equívoco cometido pelo STF, que, no dia 17 de junho, 
acabou com a exigência de diploma para o exercício 
da atividade profissional de jornalista.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi aprovada nes-
ta Casa matéria determinando que, mesmo que este-
jam respondendo a processo, pessoas que não foram 
julgadas em última instância podem ser candidatas a 
cargo eletivo. No entanto, o Senado Federal apresen-
tou emenda modificando a matéria que nos deixou 
em dúvida, pois diz que qualquer pessoa que esteja 
respondendo a algum tipo de processo fica à mercê 
do Judiciário para saber se pode ou não ser candidato 
a cargo eletivo.

Sr. Presidente, eu solicito aos Srs. Deputados  
que rejeitem essa emenda. Sei que nesta Casa há 
Deputados  que não respondem a nenhum processo, 
mas eu, por exemplo, tenho um processo. Há um in-
quérito a que estou respondendo. Tenho certeza de que 
será arquivado. Por isso, não acho correto, simplesmen-
te por estar respondendo a um inquérito, não poder ser 
candidato, assim como qualquer Parlamentar.

Por isso, solicito aos colegas que rejeitem essa 
emenda do Senado Federal.

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na condição de 
Presidente da Comissão Especial criada para analisar 
a PEC nº 47/03, quero convidar todos os que fazem 
parte dessa Comissão, que trata da PEC da Alimen-
tação como Direito Social – é a PEC da cidadania –, 
para participarem amanhã, às 9h30min, da nossa úl-
tima audiência pública. Repito: realizaremos amanhã 
a última audiência pública. A partir daí, já na próxima 
semana, nós iremos começar a discutir o relatório do 
companheiro Deputado  Lelo Coimbra.

Então, quero fazer um apelo ao Plenário para que 
tenhamos condições de, ainda neste mês de setem-
bro, votar e aprovar o relatório da PEC da Alimentação 
como Direito Social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Sem revisão da oradora.) – Nobre Presidente, 
Deputado  Marco Maia, eu gostaria de registrar que 
neste mês o Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
do Estado do Amazonas, que sucedeu a Associação 
Profissional dos Professores do Estado do Amazonas, 
completa 30 anos de organização.

O sindicato foi formado no ano de 1979, num perí-
odo muito próximo da transição da ditadura, do regime 
de exceção para a democracia, quando os trabalhado-
res não tinham direito constitucional à sindicalização. 
Então, foram formadas no Estado do Amazonas, assim 
como em vários Estados brasileiros, associações que 
representavam, num primeiro momento, somente os 
professores e que foram muito importantes na luta pela 
consolidação da democracia – sem falar, obviamente, 
na luta pela melhoria da qualidade da educação pú-
blica brasileira.

Sr. Presidente, amanhã, será realizada na Assem-
bleia Legislativa uma sessão solene para homenagear 
em especial os fundadores do sindicato – e aqui eu 
quero citar os nomes dos Profs. Ademir Ramos, Amecy 
Souza e Aloysio Nogueira, que foi Vereador comigo 
na cidade de Manaus, e da Profa. Irineia Vieira, entre 
tantos outros que também participaram da fundação 
da entidade.

Eu tive a felicidade e a honra de participar da 
Diretoria entre os anos de 1985 e 1987 e poder con-
tribuir com a gloriosa luta em defesa dos direitos dos 
trabalhadores em educação, da melhoria da educação 
e da consolidação da democracia.

Ficam os meus cumprimentos à Profa. Ísis Ta-
vares, que hoje preside o sindicato, a todos os meus 
colegas professores, aos técnicos administrativos e a 
todos aqueles que ajudam, no Brasil e no Amazonas, 
a fazer uma educação melhor.

Obrigada. O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado  João 
Matos.

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
me permite ainda V.Exa., desejo dizer que, na última 
votação da sessão anterior, votei de acordo com a 
orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado  Ribamar Alves.

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, recebi, do 
Município de João Lisboa, através do Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 
Cosmo, e da Vereadora Maria, do meu partido, o PSDB, 
a denúncia de que uma juíza tinha dado uma ordem 
de despejo de todos os trabalhadores e trabalhadoras 
rurais da Gleba Boca da Mata Barreirão.

Diante dessa notícia, imediatamente comuniquei 
o fato à Governadora do Estado do Maranhão, que, 
mesmo sendo nós de campos contrários, atendeu – me 
prontamente e encaminhou a denúncia ao Secretário 
de Segurança Pública, a fim de que revisse a posição, 
de modo que a Polícia não fosse acionada para causar 
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dano irreparável a essas famílias, que tanto precisam de 
um pedaço de chão para trabalhar e que infelizmente 
haviam sido prejudicadas pela interpretação equivo-
cada da Juíza da Comarca de João Lisboa.

Por isso, Sr. Presidente, quero aqui agradecer à 
Governadora do Estado, que, tão logo soube da nossa 
reivindicação, tomou uma atitude para que a Polícia 
não causasse dados a essas famílias.

Parabenizo, ainda, o Sindicato dos Trabalhado-
res e Trabalhadoras Rurais de João Lisboa por lutar 
pela terra e por proteger todos os assentados daque-
la região.

O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Deputado  Marco Maia, Sras. 
e Srs. Deputados , primeiro, gostaria de dizer que, na 
tarde de hoje, estive com o Ministro do Esporte, Orlan-
do Silva, convidando S.Exa. para participar conosco 
do Fórum Legislativo que ocorrerá na nossa cidade, 
Cuiabá, uma das 12 cidades – sede da Copa do Mun-
do de 2014.

A Comissão de Turismo e Desporto da Câmara, 
da qual faço parte, como a do Senado e outras Co-
missões visitarão as cidades – sede para discutir a es-
truturação para a Copa do Mundo de 2014. O Ministro 
prometeu estar conosco neste evento ou no evento dos 
profissionais de educação física que ocorrerá nos dias 
26 e 27 de novembro.

Também, na tarde de ontem, a bancada do Es-
tado do Mato Grosso visitou o Presidente da INFRAE-
RO, Dr. Murilo, sob a coordenação da Senadora Serys 
Slhessarenko, para tratar da preocupação com o nos-
so aeroporto. S.Sa. nos comunicou que isso não será 
problema, o que nos alegra.

Eram esses os 2 comunicados que queria fazer. 
Estamos trabalhando para que, com a Copa do Mundo, 
o setor esportivo de Mato Grosso se desenvolva.

Por último, comunico ao serviço de taquigrafia 
que, na última votação, votei de acordo com orienta-
ção do Partido Progressista.

Muito obrigado.
O SR. GERVÁSIO SILVA (PSDB – SC. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, quero 
justificar minha ausência na votação anterior: na con-
dição de Coordenador da bancada de Santa Catarina, 
estou envolvido na realização de audiências e tive uma 
reunião há pouco.

Em segundo lugar, quero, em nome da banca-
da do meu Estado, agradecer a presteza com que os 
Deputados  Federais e Senadores e a comitiva de Pre-
feitos dos Municípios atingidos pelo tornado em Santa 
Catarina fomos recebidos ontem pelos Ministros da Agri-
cultura, das Cidades e do Desenvolvimento Agrário.

Da mesma forma, esperamos ter, no grande ato 
de sanção da lei que criou a Universidade Federal da 
Fronteira Sul, sensibilizado o Presidente Lula para vi-
sitar Guaraciaba.

Recebemos hoje a notícia de que já no início da 
próxima semana recursos da Defesa Civil nacional se-
rão liberados, para que seja iniciada a reconstrução 
em Santa Catarina. Como os Parlamentares já res-
saltaram durante esta semana, o tornado que atingiu 
o nosso Estado foi muito forte. Mas, se Deus quiser, 
vamos nos recuperar.

Contudo, também temos que falar dos bons mo-
mentos. A Universidade Federal da Fronteira Sul, cuja 
sede ficará em Chapecó, é um novo marco para o nosso 
Estado, para o Estado de V.Exa., Sr. Presidente, o Rio 
Grande do Sul, e também para o Paraná.

Então, aqui ficam os meus cumprimentos à nos-
sa bancada e às bancadas do Rio Grande do Sul e do 
Paraná por essa luta e por essa conquista.

Cumprimento, por fim, o Governo e o Presidente 
Lula pela sensibilidade de ter sancionado a lei que cria 
essa universidade.

Eram as minhas colocações, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa, 

Deputado  Gervásio Silva, mais uma vez traz à tona o 
fato de o Presidente Lula ter sancionado lei que cria 
mais uma universidade federal.

Essa foi a décima primeira universidade federal 
criada no Governo do Presidente Lula, por meio de lei 
aprovada por esta Casa.

Ontem, as bancadas gaúcha, paranaense e ca-
tarinense ressaltaram a importância dessa nova uni-
versidade.

Vejam que ontem os Deputados  de Santa Catari-
na disseram que essa é a primeira universidade fede-
ral fora de Florianópolis, representando, portanto, um 
avanço significativo no ensino superior naquele Estado. 
E é também uma universidade que vai atender a toda 
a região norte do Estado do Rio Grande do Sul. Há 
universidade federal em Porto Alegre, em Rio Grande, 
em Pelotas, em Santa Maria, mas toda a região norte 
do Estado do Rio Grande do Sul não tinha universidade 
federal. Agora, avançando, teremos mais uma univer-
sidade pública, gratuita, para atender as comunidades 
mais carentes, os filhos de trabalhadores e trabalha-
doras de toda a Região Sul do nosso Brasil.

Então, mais uma vez ressalto a importância da 
aprovação por esta Casa e pelo Senado Federal e da 
sanção do Presidente da criação da Universidade Fe-
deral da Fronteira Sul.

O SR. JOÃO OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apro-
veitar esta oportunidade ímpar em que V.Exa. faz um 
elogio ao Presidente Lula e este bom momento da 
criação da Universidade de Chapecó para solicitar em-
penho desta Casa para que humildemente possamos 
criar o campus universitário da cidade de Guaraí, no 
Tocantins, um trabalho pelo qual venho lutando todos 
os dias. Que se possa fazer uma extensão da Univer-
sidade Federal do Tocantins na cidade de Guaraí.

Destinei 2 milhões e 500 mil reais para a cons-
trução do primeiro anexo do campus universitário, mas 
preciso desta Casa, da sensibilidade de V.Exas., que 
são da base do Governo, para ajudar o meu Tocan-
tins, principalmente, a minha cidade, Guaraí, com um 
campus universitário federal, para dar ensino gratuito 
a todos daquela região.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Dando con-

tinuidade, vou passar a palavra a todos os que estão 
inscritos.

Seguindo a ordem de presença na sessão, passo 
a palavra ao Deputado  e Padre Luiz Couto.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, os servidores da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos encontram – se 
em greve e solicitam a abertura de negociação, por-
que o que eles estão pedindo é justo. Nós queremos 
nos associar à luta desses servidores, para que eles 
consigam abrir essa negociação com o Governo, com 
o Ministro das Comunicações, com o Ministro Paulo 
Bernardo.

Essa é a minha solidariedade. Ao mesmo tempo, 
ressalto que temos, sim, que manter que não sejam 
candidatos aqueles Parlamentares que estiverem com a 
ficha suja. Temos que acabar de vez com esse processo. 
Há aqui uma proposta de emenda constitucional que 
impede que alguém condenado em primeira instância 
concorra. A política brasileira precisa de pessoas ho-
nestas, com ficha limpa. Aqueles que tiverem problemas 
com a Justiça que respondam e só depois, se forem 
absolvidos, concorram em processo eleitoral.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , quero registrar a presença em Brasília de 
Prefeitos, Vereadores e Deputados  Estaduais que es-
tão tratando da questão do vendaval que ocorreu em 
Santa Catarina. Eles estão buscando recursos junto 

ao Governo Federal, trabalhando para que Santa Ca-
tarina seja socorrida e volte à normalidade.

Também quero registrar a sanção, pelo Presidente 
da República, da lei que cria a Universidade Federal 
da Fronteira Sul, que vai ser instalada em Chapecó e 
vai atender o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o 
Paraná. É realmente um grande feito.

Essa é a segunda universidade de Santa Cata-
rina, mas a primeira no interior do Estado. Só havia 
universidade pública em Florianópolis. A nova univer-
sidade vai atender a toda a região da fronteira do Rio 
Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, uma 
área desassistida. Os nossos jovens não tinham a opor-
tunidade de trabalhar na região, estar perto de casa 
e estudar numa universidade pública federal. Então, é 
um marco importante.

Quero parabenizar o Presidente Lula, que teve 
essa visão. O trabalho foi da bancada de Santa Cata-
rina e do Congresso Nacional. Agradeço aos membros 
da Câmara dos Deputados  que aprovaram o projeto, 
que vai beneficiar os 3 Estados do Sul.

Sr. Presidente, na próxima quarta – feira, teremos 
a instalação da Comissão Especial que vai tratar do 
Código Ambiental Brasileiro. É um trabalho que esta 
Casa tem que fazer. Nós estamos convocando todos 
os Deputados  e Senadores, de todos os partidos, para 
que se debrucem sobre esse problema. Que a Câmara 
dos Deputados  e o Senado aprovem uma legislação 
ambiental que venha harmonizar as questões da pro-
dução e do meio ambiente.

Nós precisamos preservar o meio ambiente, sim, 
mas precisamos também dar tranquilidade ao campo. 
Precisamos envolver a sociedade, Sr. Presidente, na 
discussão da questão ambiental, que é um problema 
e uma solução para todos nós, homens e mulheres da 
cidade e do campo, que precisam se debruçar sobre 
esse tema. Precisamos, através da Comissão Especial, 
trazer um bom projeto para o Brasil, um projeto que a 
sociedade aprove, um projeto que a sociedade está 
esperando que o Congresso Nacional aprove. Para 
que possamos, então, dizer que o Brasil é um país 
que preserva o seu meio ambiente, mas também usa 
suas terras férteis para produzir comida, alimento, e 
protege o nosso agricultor, que é o responsável pela 
comida na mesa.

Assim, todos nós, com certeza, vamos chegar a 
uma harmonia nas questões da produção e do meio 
ambiente. Esta Casa tem a obrigação de dar esse pro-
jeto para o Brasil ainda este ano, antes do dia 11 de 
dezembro, quando expira o prazo do Decreto 6.514/08 
relativo à questão da averbação da reserva legal.

Por isso, deixo esse chamamento e parabenizo 
o Presidente Michel Temer.
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O SR. JEFFERSON CAMPOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido nas votações anteriores.

O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PSC nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado  Devanir Ribeiro.

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado  Marco Maia, 
pela primeira vez neste plenário, tenho a honra de falar 
sob a sua presidência, o que para mim é importante 
e motivo de orgulho.

Sr. Presidente, parabenizo a Mesa, nas pessoas 
de V.Exa. e do Presidente Michel Temer, pela instala-
ção das 4 Comissões Especiais do pré – sal. Eu, com 
muita honra, faço parte de uma delas, e o Deputado  
Arlindo Chinaglia é o nosso Presidente.

No entanto, algo mais importante ocorrerá ama-
nhã, quando, às 9h, será instalada a Comissão Espe-
cial que trata dos precatórios. Nesta Casa, aprovamos 
muitas coisas: 1 bilhão para Prefeitos; mais 1 bilhão 
para Prefeitos; emendas para Prefeitos; projetos para 
Prefeitos. Mas a maioria das nossas cidades estão em 
muito má situação em relação aos precatórios. Sabe-
mos que é uma situação difícil não só para as Prefei-
turas, mas para os Estados também. O meu Estado, 
São Paulo, talvez seja um dos mais endividados em 
relação a precatórios. A Capital, onde moro, tem or-
çamento grande, porém comprometido. Além dos pre-
catórios que foram negociados lá atrás, há 30 anos, 
em 18% da arrecadação do Município, ainda existem 
os judiciais.
Sr. Presidente, convido todos os Deputados  e Deputadas  
que participarão dessa Comissão para amanhã, às 9h, 
no Plenário nº 4, começarmos a discussão dos nos-
sos precatórios e tentarmos resolver ou pelo menos 
amenizar, de uma vez por todas, esse problema difícil 
dos Municípios brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado  Devanir Ribeiro, por suas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra ao Deputado  Jorge Boeira.

O SR. JORGE BOEIRA (PT – SC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, queremos fazer coro e nos 
somar aos Deputados  Federais de Santa Catarina que 
falaram antes de nós.

Santa Catarina tem sido vítima de frequentes 
desastres naturais de grandes proporções. Em novem-
bro do ano passado, o Estado foi vítima de grandes 
enchentes, e, na semana passada, o oeste foi varrido 
por tornados, e o sul, na região do Vale do Araranguá, 
por enchentes. É claro que isso causa dor e transtorNº 
São perdas irreparáveis, tanto familiares quanto eco-
nômicas.

Estivemos – toda a bancada federal catarinense 
– durante o dia de ontem, junto com o Coordenador do 
Fórum Parlamentar Catarinense, Deputado  Gervásio 
Silva, com Prefeitos dos Municípios atingidos, princi-
palmente da região oeste, duramente castigada por 
aquele fenômeno, e com o Governador, percorrendo 
Municípios, onde fomos muito bem recebidos. Pudemos 
passar a diversos Ministérios – MDA, MAPA e Ministé-
rio da Educação – a real situação do Estado.

Ficamos satisfeitos com a notícia que o Coor-
denador do Fórum nos repassou, de que os primei-
ros recursos chegarão no início da semana que vem, 
recursos da Defesa Civil, para minimizar o sofrimento 
daquelas pessoas.

O Ministério das Cidades vai garantir recursos a 
fundo perdido de até 15 mil reais para as pessoas que 
perderam suas casas, 1.500 casas aproximadamente. 
Há garantia da prorrogação das dívidas, de novos finan-
ciamentos e do aproveitamento do seguro agrícola.

Todas essas medidas vêm para beneficiar o Es-
tado, para minimizar o sofrimento daquelas pessoas.

Ontem, como dissemos, fomos pedir auxílio ao 
Governo Federal. Queremos aproveitar este momento 
para agradecer ao Presidente da República pelos re-
cursos direcionados ao Estado de Santa Catarina, que 
ultrapassaram os 2 bilhões de reais, em função das en-
chentes de novembro e dezembro do ano passado.

Foram recursos pagos diretamente aos cofres do 
Governo do Estado, liberados do Fundo de Garantia, 
pagos a empresas, e financiamentos. Num Estado que 
arrecada 900 milhões de reais, essa liberação de re-
cursos significou mais de 2 arrecadações, incentivando 
a economia local e ajudando pessoas a reconstruírem 
suas vidas.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado  Jorge Boeira.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra ao Deputado  Fernando Marroni.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , 
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hoje recebemos uma informação importante do Minis-
tro Paulo Bernardo.

Queremos anunciar que aquele compromisso as-
sumido pelo Presidente Lula, na marcha com todos os 
Prefeitos, em Brasília, será honrado mais uma vez. A 
primeira medida provisória foi no sentido de restabe-
lecer as receitas do FPM. Mesmo assim, o Presiden-
te assumiu o compromisso naquele momento, se não 
houvesse a recuperação da arrecadação para repor os 
valores do ano de 2008, de enviar uma nova medida, 
o que acontecerá nos próximos dias.

É uma notícia muito importante, porque há efe-
tivamente a necessidade de todos os Municípios fa-
zerem frente a suas despesas administrativas, a seus 
compromissos, e que o FPM não cobre.

Nesse sentido, queremos saudar o Presidente 
Lula pela atitude que, mais uma vez, honra o compro-
misso assumido com todos os Municípios.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi aprovada há 
pouco a PEC 483, que regulamenta a transposição de 
servidores de Rondônia.

O assunto já foi amplamente debatido aqui. Ocupei 
esta tribuna para fazer agradecimentos ao Governador, 
que esteve aqui, aos Deputados , ao Relator, compa-
nheiro Deputado  Valverde, ao Deputado  Mauro Nazif, 
ao Presidente Michel Temer, mas cometi uma injustiça 
e quero, neste momento, fazer o devido reparo.

Veja bem, Sr. Presidente, sou um Deputado  que 
pertence a um partido que faz oposição ao GoverNº 
Tenho de reconhecer que o único receio que tínhamos 
de que essa PEC não fosse aprovada era que o Go-
verno Federal interviesse no sentido de não votá – la. 
Quero então, engrossando os agradecimentos que fiz 
da tribuna, prestar uma homenagem ao Presidente Lula, 
que já recebeu tantas hoje, pelo seu gesto de grandeza 
de ter consentido que a PEC fosse aprovada.

Merece o Presidente Lula, em nome do povo de 
Rondônia, os nossos cumprimentos. Entendeu S.Exa. o 
direito do nosso povo rondoniense e permitiu que, quase 
por unanimidade, apenas 3 votos contra, pudéssemos 
aprovar em primeiro turno matéria tão importante para 
o resgate do direito dos nossos servidores.

Então, complementando o discurso que fiz desta 
tribuna nos encaminhamentos, deixo minhas homena-
gens ao Presidente Lula pelo apoio que deu à PEC 
de Rondônia.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado  Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra ao Deputado  André Vargas.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, muitos falaram aqui da 
Universidade Federal da Fronteira do Sul. Entre es-
tes, Deputados  de Santa Catarina e V.Exa., Deputado  
do Rio Grande do Sul que tão bem representa nosso 
partido na Mesa e foi Relator desse projeto importante 
na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público. Tive oportunidade de relatar o projeto na Co-
missão de Finanças e Tributação.

A Universidade Federal da Fronteira Sul atende 
uma região empobrecida dos Estados do Paraná, de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e tem carac-
terística totalmente diferenciada.

Estendo as homenagens feitas ao Presidente 
Lula, aos Parlamentares e aos Prefeitos que se mobili-
zaram ao movimento social. À FETRAFSUL, importante 
na mobilização, para garantir acesso à educação a es-
sas regiões com característica especial, a agricultura 
familiar e a localização de grandes assentamentos de 
trabalhadores rurais sem terra. Ao MST, fundamental 
no caso do Paraná para a conquista de 2 universida-
des federais, um campus em Realeza e outro em La-
ranjeiras do Sul.

Quero citar aqui uma liderança importante, Elemar 
Cezimbra. Nessa região estão situados os 2 maiores 
assentamentos de trabalhadores rurais sem terra do 
Brasil, com mais de 4 mil famílias.

Ao comemorar a instalação da Universidade Fe-
deral da Fronteira Sul, anuncio que o processo de 
seleção será feito de forma diferenciada, pelo ENEM, 
privilegiando e dando peso aos alunos oriundos de 
escolas públicas, para contemplar o perfil que se quer 
ter para a Universidade.

Então, eu me somo a todas essas palavras, por-
que hoje o Brasil amanheceu engrandecido pela atitude 
do Presidente Lula, como disseram os Deputados  de 
Santa Catarina. Antes, o Estado tinha 1 universidade 
federal. Agora, passará a ter 2.

O Paraná tinha 1 universidade federal. Ao trans-
formar o CEFET em universidade federal, passou a ter 
a segunda. Com a Universidade Latino – Americana, 
que será criada em Foz do Iguaçu (o projeto tramita 
nesta Casa), passará a ter 3. Com esses 2 campi da 
UFFS, um em Realeza, no sudoeste do Estado, e outro 
em Laranjeiras do Sul, teremos a quarta universidade 
federal, oferecendo oportunidades de desenvolvimento 
para o Estado e também esperança para a juventude. 
É assim que se faz política para frente.

Por isso, quero congratular – me com V.Exa. em 
especial, que realizou um trabalho fundamental, e com 
o Deputado  Vignatti, de Santa Catarina. Juntos tivemos 
oportunidade, com a colaboração de outros Parlamen-
tares, de trabalhar por essa grande conquista.
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Vale dizer que o Presidente Lula se emocionou 
muito no evento.

Parabéns! Viva o Brasil!
O SR. SABINO CASTELO BRANCO – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB – AM. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado  Washington Luiz.
O SR. WASHINGTON LUIZ (PT – MA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a 
situação em que se encontram os professores de Co-
elho Neto, no Maranhão. Eles estão em greve há vá-
rios dias, e o Prefeito do Município não se preocupa 
em negociar com eles.

As reivindicações são razoáveis. Seria possível 
o Prefeito negociar.

Quero manifestar minha solidariedade aos traba-
lhadores em educação que estão em greve, ao Pre-
sidente Américo e aos diretores do sindicato, que há 
muito vêm tentando negociar melhoria de salário e de 
trabalho dos professores do Município.

Hoje, não é mais possível conviver com as ati-
tudes antidemocráticas e antitrabalhistas adotadas 
por algumas administrações públicas municipais no 
Maranhão.

Por isso, aqui faço um apelo ao Prefeito de Coe-
lho Neto para que chame a categoria e negocie uma 
saída para a greve, porque a população do Município 
está sendo prejudicada, sobretudo os estudantes.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou passar 

a palavra ao Deputado  Domingos Dutra, que estava 
na tribuna esperando para falar.

Sras. e Srs. Deputados , há uma lista de inscritos, 
que estamos chamando. Tenho aqui anotado o nome 
de V.Exas.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. pode-
ria ler o nome dos inscritos, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputados  
Zé Geraldo, Pedro Wilson, Luis Carlos Heinze, Major 
Fábio, Paulo Piau, Capitão Assumção, Geraldinho, 
Eduardo Valverde, Lindomar Garçon, Zonta, Ilderlei 
Cordeiro, Carlos Zarattini, Edmilson Valentim e Alex 
Canziani.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado  Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , 
quero agradecer à Comissão de Minas e Energia a 
aprovação de requerimento de minha autoria, em 
parceria com os Deputados  Julião Amin e Fernando 
Ferro, de Pernambuco.

O objetivo da audiência é discutir a Hidrelétrica de 
Estreito, que está sendo construída no Rio Tocantins 
e atinge 12 Municípios, 10 no Tocantins e 2 no Mara-
nhão, Estreito e Carolina. É uma hidrelétrica importante 
para o Brasil, uma obra do PAC. São 3 bilhões e 600 
milhões de reais destinados à geração de energia. 
Mas até agora o consórcio construtor não conseguiu 
atender às demandas sociais reprimidas ali.

Há mais de 2 meses existe em Estreito um acam-
pamento de trabalhadores rurais, pescadores, ribei-
rinhos, apicultores e uma série de outras pessoas 
atingidas pela obra. A audiência para a qual estamos 
convidando os Ministros de Minas e Energia, do Meio 
Ambiente e da Pesca e Aquicultura, os Prefeitos dos 
Municípios atingidos e o Ministério Público tem o ob-
jetivo de encontrar alternativas urgentes para minorar 
o sofrimento dessas comunidades atingidas pela hi-
drelétrica.

Na segunda – feira, haverá uma grande reunião 
na cidade de Estreito, para a qual foram convidados os 
12 Prefeitos dos Municípios atingidos, os Deputados  
Federais do Maranhão e do Tocantins e Deputados  Es-
taduais. O objetivo é que, em ação conjunta, possamos 
encontrar alternativas para os trabalhadores atingidos 
pelas obras do Consórcio Estreito Energia.

Nós não podemos admitir que grandes obras, 
voltadas para o desenvolvimento do País, acabem 
sacrificando as populações locais. Precisamos com-
patibilizar o desenvolvimento econômico com o aten-
dimento das demandas sociais. Temos experiência de 
que esses grandes projetos não respeitam o poder, 
nem as comunidades locais.

Portanto, quero agradecer à Comissão de Minas 
e Energia a aprovação do requerimento. Espero que 
seu Presidente marque para breve essa audiência, para 
que juntos, Poder Público, consórcio, representações 
políticas e comunidades encontrem alternativa para 
as comunidades atingidas pelas obras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra, pela ordem, ao nobre Deputado  Zé Geraldo.
O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados  e todos aqueles que me ouvem neste mo-
mento, quero novamente desta tribuna fazer um regis-
tro sobre a mobilização popular que tivemos no final 
de semana próximo passado e ontem no Pará quando 
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realizamos 4 audiências públicas para discutir a Usina 
de Belo Monte.

Acredito que nunca neste País se realizou audi-
ência pública para discutir um empreendimento como 
esse.

Em Altamira, a audiência iniciou às 16h e ter-
minou às 3 horas da madrugada. Havia aproximada-
mente 5 mil pessoas dentro do ginásio de esportes, 
e uma quantidade enorme ficou do lado de fora, não 
conseguiu entrar.

A manifestação foi feita por aqueles que têm 
medo da barragem, são contra, acham que não há 
como conter alguns danos, por aqueles que acham 
que já podemos ter esse empreendimento porque foi 
totalmente reformulado e por aqueles que queriam 
ouvir a exposição.

Eu acho que seria uma frustração muito grande, 
depois de 30 anos de estudo e 300 milhões gastos, 
ainda não podermos pensar em aproveitar o potencial 
energético do Rio Xingu.

Ontem à noite, tivemos o mesmo debate em Be-
lém. Lá estavam os movimentos sociais, que pensam 
um modelo diferente, manifestando – se. Até aí, tudo 
bem. Mas quando o Procurador Federal em Altamira e 
o Procurador Estadual do Pará convocaram os mani-
festantes para sair da audiência e fazer uma vigilância 
na porta do CENTUR, não foi uma posição correta, 
nem do Ministério Público Federal em Altamira, nem 
do Ministério Público do Estado do Pará.

Essa é uma decisão pequena, uma decisão não 
qualificada. Não é esse o papel dos 2 Ministérios Pú-
blicos. O papel é outro, fazer o que for preciso para fis-
calizar e intermediar, e não se colocar como dirigente 
de movimento social, não incitar manifestação, como 
fizeram ontem à noite em Belém.

Diziam que a audiência era autoritária. Mas a 
posição dos Ministérios Públicos Federal e Estadual 
foi e tem sido autoritária em muitas ações no Pará. 
Nós precisamos permitir o debate, como houve, mes-
mo com muita dificuldade, no Ginásio de Esportes de 
Altamira.

Com certeza, Belo Monte está inserida no projeto 
de desenvolvimento da Amazônia conduzido pelo Pre-
sidente Lula, o qual vai levar asfaltamento às rodovias 
Cuiabá-Santarém e Transamazônica, ordenamento fun-
diário, Programa Luz para Todos e geração de energia, 
tanto em Rondônia quanto no Pará.

Deixo este registro: com certeza, pela primeira 
vez no Brasil, vamos ter uma hidrelétrica sendo rea-
lizada com a...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado  Zé Geraldo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra o Deputado  Pedro Wilson.

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , 
a Universidade Federal da Integração Latino – Ame-
ricana – UNILA vai servir ao Brasil, à integração da 
América Latina.

O Presidente Lula não tem título de doutor, mas 
é o que mais está construindo universidade no Brasil 
depois de JK. Isso significa que acredita na educação 
brasileira.

Sr. Presidente, quero saudar a realização de se-
minário em Cuiabá, amanhã e depois, sob a coorde-
nação da Deputada  Maria do Rosário e do Deputado  
Carlos Abicalil, para discutir o novo Plano Nacional 
de Educação.

Tivemos um que está vencendo agora. Tive a hon-
ra de participar da Comissão de Educação, e agora a 
Deputada  Maria do Rosário, o Deputado  Carlos Abicalil 
e outros Deputados  estaremos em Cuiabá, por 2 dias, 
discutindo a educação brasileira, fazendo o primeiro 
seminário regional a partir do texto básico elaborado 
pelo Conselho Nacional de Educação, pelo MEC, para 
desencadear um debate em todo o Brasil, para que 
tenhamos um plano nacional de educação capaz de 
alavancar, como fizeram o Presidente Lula e o Ministro 
Haddad, a educação brasileira nos últimos anos.

Queremos que esse seminário acolha todas as 
reflexões e críticas, para que possamos ter, cada vez 
mais, uma universidade e uma educação de quanti-
dade e qualidade para o povo brasileiro.

Sr. Presidente, hoje pela manhã, participamos 
em Goiânia do lançamento do Projeto Macambira – 
Anicuns, iniciado por nós, pelo Prefeito Íris Rezende e 
pela Deputada  Íris de Araújo. Estivemos lá com toda a 
administração passada e presente, num grande proje-
to do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que 
vai fazer toda a urbanização cidadã da região oeste 
de Goiânia.

São quase 200 milhões de reais de investimen-
to em urbanização, cultura, esporte, lazer, para trans-
formar Goiânia, cada vez mais, numa cidade de meio 
ambiente sustentável.

Quero saudar todos os servidores da Prefeitura; 
Ademar Palocci, que trabalhou conosco e coordenou 
o projeto; o Secretário da Prefeitura Luiz Alberto; o 
Prefeito Íris Rezende; o Vice – Prefeito Paulo Garcia, 
do PT. Enfim, todos os homens e mulheres que traba-
lharam ao longo de 7 anos nesse projeto, que vai dar 
uma nova realidade para Goiânia, a Capital do Verde, 
a Capital do Cerrado.
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Parabéns, Prefeito Íris. Parabéns, Goiânia, Câma-
ra de Vereadores, todos os técnicos que trabalharam 
para construir um projeto realizado, financiado pelo 
Banco Interamericano.

Goiânia presente no século XXI, Capital do Cer-
rado, que nós queremos proteger também, ao lado dos 
pampas e da caatinga. É preciso colocar nossa PEC 
em votação, para que tenhamos no Brasil desenvolvi-
mento sustentável.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamen-
tares, quero registrar que a imprensa tem noticiado esta 
semana a queda do PIB da agricultura. Houve uma que-
da acentuada se compararmos ao primeiro trimestre e 
ao primeiro semestre do ano passado. Isso se deve em 
parte à estiagem, mas em parte – e quero aqui chamar 
a atenção – à falta de acesso ao crédito.

Apesar dos recursos anunciados, milhares de 
produtores gaúchos e brasileiros não conseguiram 
acessar o crédito. Estamos novamente chamando a 
atenção para o fato de que para a safra de 2009/2010, 
Deputado  Zonta, Presidente da Frente Parlamentar 
Cooperativista, milhares de produtores têm encontrado 
dificuldade de acessar o crédito.

Aquele fundo garantidor que desde março deste 
ano temos cobrado – e o Ministro Stephanes tem sido 
solidário, como o próprio Ministro da Fazenda – tem 
que ser para os custeios e para os investimentos. Há 
um fundo garantidor para a Marinha Mercante. Nada 
contra. Agora, vamos compará – la ao que é a agricul-
tura brasileira, que não tem um fundo.

Os agricultores não têm condição de acessar o 
crédito para o investimento e, principalmente, para o 
custeio. Eles vão aos bancos e não conseguem aces-
sá-lo. Já estamos preanunciando nova queda. Foram 
10 milhões de toneladas de grãos a menos em 2009 
comparativamente com 2008. Agora, pode cair mais 
ainda.

Também em função da crise, o preço do suíno, o 
preço do frango, o preço do leite, o preço de 1 dúzia de 
ovos, o preço de 1 saco de arroz, o preço de 1 saco de 
milho, o preço de 1 saco de soja e o preço da arroba 
do algodão caíram para os produtores este aNº Tudo 
isso está causando queda do nosso PIB. Portanto, é 
importante que principalmente os agentes financeiros, 
seja o Banco do Brasil, sejam os bancos particulares, 
tenham consciência de que precisam colocar recursos 
à disposição da agricultura brasileira.

Não adianta anunciar a disponibilidade de 107 bi-
lhões de reais para a agricultura empresarial e familiar 
se esses agricultores chegam aos agentes financeiros 
e não conseguem acessar o crédito.

Sr. Presidente, nesta semana, o nosso Estado 
está comemorando a Revolução Farroupilha, come-
moração que culmina no próximo dia 20. Em todos os 
Municípios gaúchos e recantos do Brasil, nos CTGs, 
estamos reverenciando a alma dos nossos heróis far-
roupilhas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 
Deputado  Luis Carlos Heinze. No dia 21 de setembro, 
teremos na Casa uma sessão solene em homenagem 
à Revolução Farroupilha.

O SR. MOACIR MICHELETTO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MOACIR MICHELETTO (Bloco/PMDB – 
PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, nas últimas votações, votei de acordo com o 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado  Major Fábio.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM – PB. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas , Srs. 
Deputados , gostaria, neste momento, de comunicar a 
todos os policiais militares e bombeiros militares da ativa 
e reformados que aprovamos, na Comissão Especial 
que trata da PEC nº 300, a realização de audiências 
públicas em todos os Estados da Federação.

Portanto, os senhores policiais militares e bom-
beiros militares devem procurar os Deputados  de seus 
Estados que fazem parte da Comissão Especial e in-
dagar onde será realizada a audiência pública, para 
que possam participar dela, dar sugestão, opinar e, 
assim, contribuir com o nosso relatório, a fim de que 
seja aprovada nesta Casa a PEC nº 300.

Estaremos no Pará no dia 20 de setembro, do-
mingo. No dia 2 de outubro estaremos no Acre – o 
Deputado  Ilderlei Cordeiro está aqui conosco. Estare-
mos também em outros Estados. Estamos preparando 
o cronograma. Quero apenas informar que estaremos 
nessa grande caravana para a aprovação da PEC nº 
300, que depende muito da mobilização dos policiais 
militares e bombeiros militares de todo o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado  Paulo Piau.
O SR. PAULO PIAU (Bloco/PMDB – MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados , 
queria dizer da alegria de ter participado hoje de semi-
nário sobre cooperativismo na área da saúde.

Isso tem uma importância especial, Sr. Presidente, 
porque quem busca o associativismo, o cooperativis-
mo é porque está querendo uma organização mínima 
para a sociedade brasileira.
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Além disso, quero dizer que a Agência Nacional 
de Saúde precisa rever os seus conceitos com rela-
ção ao cooperativismo da área da saúde, a exemplo 
da UNIMED e da UNIODONTO, para entender que 
existem planos de saúde particulares, mas as coope-
rativas são empresas genuinamente brasileiras, for-
madas por brasileiros, e precisam ser compreendidas 
dentro da Agência.

Em segundo lugar, quero cumprimentar todos os 
que estão preocupados com o ambiente rural brasi-
leiro. Quero cumprimentar o Presidente Michel Temer 
por ter constituído uma Comissão Especial para reunir 
todas as iniciativas sobre o tema que existem nesta 
Casa. Nós temos prazo até dezembro, de acordo com 
o Decreto 6.514/08.

Quero então concitar toda a sociedade brasileira 
a nos orientar – a nós, que vamos fazer parte dessa 
Comissão Especial, como membros efetivos –, para 
que possamos achar o caminho da sustentabilidade. 
Precisamos produzir o nosso alimento, precisamos 
preservar ou conservar o nosso meio ambiente.

Acho que esta Casa vai viver um momento muito 
especial, de debate intenso.

Que prevaleça o bom senso, que prevaleça o 
caminho do desenvolvimento sustentável, que pode-
rá equilibrar nosso País ambientalmente e em termos 
de produção.

Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Marco Maia, 1º Vice – Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra à Deputada  Lídice da Mata.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados , da tribuna desta Casa, quero registrar 
minha homenagem à Feira de São Joaquim, em Salva-
dor, pela passagem de seu aniversário de 45 anos.

Essa feira, que se mistura com a história da cida-
de e do povo baiaNº começou na década de 30 como 
uma feira móvel e ocupava as redondezas do sétimo 
armazém das Docas. Por isso, era conhecida como 
Feira do Sete. O sucesso das vendas atraía cada vez 
mais feirantes ao local, e o crescimento foi tanto que 
motivou a mudança de local e de nome. Ainda nas 
proximidades das Docas, a feira passou a se chamar 
Águas de Meninos.

No início da década de 60, um incêndio miste-
rioso e nunca esclarecido destruiu parte dos boxes e 
deixou muitos feridos. Depois dessa tragédia, a feira 
foi removida para a área em que se encontra até hoje, 
na Enseada de São Joaquim, na Avenida Frederico 

Pontes. O crescimento continuou e, hoje, é de mais de 
34 mil metros quadrados a área ocupada, incluindo 10 
quadras e 22 ruas. Ao todo, são mais de 4 mil boxes, 
formando um importante posto de abastecimento para 
Salvador e cidades do recôncavo.

Mas do que uma feira, São Joaquim é a ligação 
de Salvador com a sua própria história; mais do que 
um centro de abastecimento, São Joaquim é a sínte-
se da cultura baiana. Ali não há apenas grande varie-
dade de frutas, verduras e alimentos de modo geral 
para abastecer a mesa dos consumidores, é também 
onde o povo de santo encontra tudo o que precisa para 
alimentar as crenças e tradições de raízes afro, além 
do mais tradicional artesanato feito de barro, palha e 
uma gama enorme de materiais que ganham formas 
nas mãos de centenas de artistas de vários recantos 
do Estado, em especial, do Recôncavo.

Por sua localização, a Feira de São Joaquim é 
um dos mais fortes elos entre a Baía de Todos os San-
tos e o Recôncavo e escoadouro de toda a produção 
agrícola, pesqueira e marisqueira da região.

São Joaquim é a feira do povo, nas múltiplas bar-
racas, sabores e cores da terra se misturam. A culinária 
também está presente: grande variedade de pratos são 
servidos desde as primeiras horas da manhã.

Considerada a maior e a mais importante feira 
livre e popular da Bahia, a Feira de São Joaquim é 
hoje um dos pontos turísticos de Salvador e está co-
tada para receber do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – IPHAN o título de Patrimônio 
Cultural Imaterial do Brasil.

Apesar de ter a atenção do setor do turismo e do 
Ministério da Cultura, o crescimento desordenado da 
feira continua a provocar sérios problemas de infraes-
trutura, higiene e organização, sinalizando urgência no 
que diz respeito à busca de soluções para as condi-
ções precárias em que a feira se encontra. Problemas 
de toda ordem são enfrentados pelos comerciantes, 
e as intervenções do Poder Público na área sempre 
são limitadas a questões pontuais, sem resolver, efe-
tivamente, o essencial.

Quando fui Prefeita de Salvador, Sr. Presidente, 
apesar da grande dificuldade financeira com que minha 
administração conviveu durante 4 anos, mas entenden-
do a importância dessa feira, recuperei o sistema de 
drenagem e cobertura e promovi alterações na parte 
elétrica, procurando dotar o espaço de um mínimo de 
organização. E essa, até hoje, foi a única intervenção 
significativa realizada por uma administração munici-
pal na feira.

Após a minha gestão, os problemas naquele 
espaço só têm se acumulado, motivando o Ministério 
Público baiano a requerer à Prefeitura Municipal de 
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Salvador, por meio de ação civil pública com pedido de 
liminar, a imediata interdição da feira e a transferência 
dos feirantes para um ambiente dotado de instalações 
físicas e sanitárias adequadas, até que a reestrutura-
ção da Feira de São Joaquim seja efetivada.

Mas, nobres colegas, estou certa de que, ainda 
neste Governo, teremos solução para a feira de São 
Joaquim e seus mais de 7 mil comerciantes. Isso por-
que, atenta aos anseios de feirantes e da população, 
a bancada federal do Estado da Bahia viabilizou, por 
meio de emenda coletiva, 27 milhões de reais para a 
execução de um projeto de requalificação da área.

Na última quarta – feira, dia 9, o Governador 
Jaques Wagner e o Ministro do Turismo, Luiz Barret-
to, assinaram, um termo de liberação de recursos da 
ordem de 53,5 milhões de reais para a Feira de São 
Joaquim e revitalização das vias de acesso ao Cen-
tro Histórico. Somente na feira, o investimento será 
da ordem de 32 milhões de reais. Já para as vias de 
acesso do Pelourinho, serão 28 milhões de reais, com 
10% deste valor em contrapartida do Governo Esta-
dual. O início das obras está previsto para o primeiro 
semestre de 2010.

Essas soluções, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , são uma demonstração do respeito que 
os Parlamentares da Bahia têm pelos comerciantes e 
pela população usuária da Feira de São Joaquim.

A propósito, aproveito para também prestar uma 
homenagem especial ao grande líder dos feirantes: 
Nilton Ávila, que há 45 anos trabalha em defesa da 
feira e dos feirantes. Há 25 anos, quando eu ainda era 
Vereadora, enfrentamos juntos a decisão do Governo 
Municipal da época de remover a feira.

A Feira de São Joaquim, portanto, é também um 
símbolo de resistência daqueles que, contra as elites 
políticas da época, garantiram a sua existência. E o 
querido companheiro Nilton é a expressão maior des-
sa luta. Há poucos meses, ele enfrentou uma grave 
enfermidade, venceu o risco de morte, mas perdeu a 
visão. Mesmo assim, continua a liderar a luta da Feira 
de São Joaquim.

No último dia 14, por iniciativa da Vereadora Olívia 
Santana, a Câmara Municipal de Salvador concedeu a 
Nilton Ávila a Medalha Zumbi dos Palmares. Foi uma 
homenagem mais do que merecida a esse feirante que 
entrou no mundo do comércio popular pelas mãos do 
pai, ainda na Feira do Curtume, e não mediu esforços 
para organizar os feirantes, a fim de que eles pudes-
sem alcançar melhorias em todos os sentidos.

Com o anúncio de que os recursos destinados à 
transformação definitiva da feira foram liberados, presto 
minha homenagem a esse bravo trabalhador e renovo 
minhas expectativas de ver a Feira de São Joaquim 

dotada de infraestrutura e conforto para a população 
e visitantes de nossa cidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/

PMDB – BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados , nesta terça – feira, dia 
15, depois de longa e acirrada discussão, o PLC nº 
141, de 2009, que altera a Lei Eleitoral, foi votado pelo 
Plenário do Senado, modificando substancialmente o 
texto aprovado pela Câmara dos Deputados .

A primeira alteração foi a total liberação do uso 
da Internet nas eleições, eliminando restrições que 
haviam sido introduzidas por esta Casa. O novo texto 
assegura o direito de resposta de candidatos que se 
sentirem ofendidos pela livre manifestação do pensa-
mento, sendo apenas vedado o anonimato durante a 
campanha eleitoral.

Outra modificação que gerou bastante polêmica 
e certamente vai acalorar as discussões nesta Casa 
diz respeito à substituição de Governadores e Prefei-
tos cassados, juntamente com seus Vices.

Por acordo partidário, foi suprimida expressão 
da emenda apresentada pelo Senador Tasso Jereis-
sati para que toda vez que Governadores, Prefeitos e 
seus Vices forem cassados, sejam convocadas novas 
eleições diretas. Essa alteração, por si só impede que 
a Justiça Eleitoral continue dando posse ao segundo 
mais votado na eleição, ou, ainda, que as Assembleias 
Legislativas e Câmaras de Vereadores elejam indire-
tamente os novos mandatários.

Assim, Sr. Presidente, tanto a liberação do uso da 
Internet quanto a convocação de eleição direta, inde-
pendentemente do tempo decorrido de mandato, entre 
outras alterações, constituem pontos que seguramente 
ensejarão amplo debate quando do retorno do projeto 
a esta Casa do Congresso Nacional.

No entanto – e apenas para antecipar meu posi-
cionamento –, registro que sou favorável ao texto da 
emenda do Senador Jereissati, que previa a convo-
cação de eleições diretas somente para o caso de a 
cassação ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, 
isto é, após esse período haveria, necessariamente, 
eleição indireta.

Nesse sentido, aliás, destaco que já tive opor-
tunidade de apresentar o Projeto de Lei nº 5.545, de 
2009, com idêntica regulamentação.

Ressalto, todavia, que, ao apoiar a eleição indi-
reta, Sras. e Srs. Deputados , não o faço com vistas ao 
mero restabelecimento de uma prática antidemocráti-
ca condenável em passado recente de nossa história. 
Faço – o por entender que, diante da circunstância 
de um mandato tampão de curto prazo, o custo de 
uma convocação direta inviabiliza o processo eleito-
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ral, justificando, apenas nessa excepcional hipótese, 
a interveniência do Poder Legislativo, na qualidade 
de legítimo mandatário e representante do povo, para 
escolher, mediante votação da maioria absoluta de 
seus membros, o substituto para conclusão do man-
dato remanescente.

Além disso, há de se considerar que, dependendo 
do tempo remanescente do mandato, talvez não haja 
prazo legal nem condições materiais para se convocar 
novas eleições diretas.

Ademais, a providência por mim indicada e re-
produzida pelo Senador Jereissati, lamentavelmente 
rejeitada pelo Senado, encontra supedâneo na própria 
Constituição Federal, que prevê eleição indireta para 
Presidente da República no caso de sua cassação 
após o segundo ano do mandato.

A inobservância desse preceito, a prevalecer a 
decisão do Senado, levará o STF a se pronunciar sobre 
a eventual inconstitucionalidade de lei, pois contrária 
à Constituição Federal e a inúmeras Constituições Es-
taduais, que, no mesmo diapasão, também adotam a 
via indireta para seus Governadores cassados após 
a metade dos respectivos mandatos.

Portanto, em decorrência de tais alterações, o pro-
jeto retornará ao exame desta Câmara dos Deputados , 
onde se avizinham acirrados embates. Cabe lembrar 
que, diante do diminuto prazo, uma vez que as altera-
ções necessitam ser aprovadas e sancionadas pelo 
Presidente da República até 3 de outubro para que 
tenham validade nas eleições do ano que vem, corre 
– se o risco de comprometer a minirreforma eleitoral 
pretendida, remetendo – se à Justiça Eleitoral o po-
der de empossar o segundo candidato mais votado 
em casos de cassação do primeiro, decisão que a 
meu ver não se conforma com a escolha do eleitor.
Conforme fundamentei no Projeto de Lei nº 5.545, de 
2009, o regime democrático pressupõe a eleição do 
candidato mais votado no âmbito do respectivo pro-
cesso eleitoral, razão pela qual não posso conceber 
que a cassação de determinado candidato eleito pelo 
voto popular possibilite sua substituição por quem foi 
derrotado nas urnas.

Daí porque entendo que, havendo a cassação do 
diploma, em decisão transitada em julgado proferida 
no âmbito de regular processo judicial, a providência 
que mais se coaduna com a democracia é, indiscuti-
velmente, a realização de novo pleito eleitoral entre 
novos candidatos que reúnam as condições legais 
para se submeteram ao sufrágio, admitindo, contudo, 
a eleição indireta quando o mandato ultrapassar mais 
da metade de sua fruição.

Finalizo esta breve intervenção, Sr. Presidente, 
chamando a atenção das Sras. e dos Srs. Deputadas  

para outras medidas igualmente importantes que se-
rão rediscutidas, ante a modificação da proposta origi-
nária. Entre essas medidas, estão o fim da impressão 
de votos, impedindo a auditagem posterior das urnas 
eletrônicas, a possibilidade de doações pela Internet 
por outros meios de pagamento que não o cartão de 
crédito e, ainda, a realização de debates com apenas 
dois terços dos candidatos, assegurando – se a pre-
sença de candidatos de partidos que tenham, no mí-
nimo, 10 representantes na Câmara Federal.

Vê – se, de tudo quanto exposto, a árdua tarefa 
que nós é lançada, sobretudo diante do exíguo prazo 
para conclusão do processo de discussão e votação, 
sob pena de se perder todo o trabalho até aqui desen-
volvido para a consolidação do regime democrático 
em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BISPO GÊ TENUTA (DEM – SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , no mundo todo, as drogas se tornaram um 
drama, uma calamidade, uma catástrofe. O Brasil não 
se distingue de muitos países, no que tange aos altos 
índices de consumo, e tem estado, já há décadas, às 
voltas com o gravíssimo problema, a terrível ameaça 
que representa o tráfico, sem que tenha conseguido so-
luções realmente tranquilizadoras para a sociedade.

Depois de algumas abordagens ineficazes, vejo 
ressurgir agora a ideia da legalização, em especial da 
legalização da maconha. Ideia, Sr. Presidente, que 
não é nova, havendo se mostrado não apenas danosa, 
mas ineficaz, em nações que a adotaram. Com efeito, 
a experiência alheia demonstra que as tentativas ex-
tremas de tratar a questão por um viés único, ignora 
por completo as questões de saúde pública, a violên-
cia gerada pelas drogas, que enfraquece e corrompe 
o corpo social.

Na Comissão Latino – Americana sobre Drogas 
e Democracia, reunida há pouco, no Rio de Janeiro, 
ninguém exaltou as virtudes da maconha. Mas as con-
clusões da Comissão seguiram a lógica fria dos núme-
ros e do mercado. Gastam – se bilhões de dólares por 
ano, mata – se, prende – se, mas o tráfico se sofistica, 
cria poderes paralelos e se infiltra cada vez mais na 
polícia e na política. O consumo aumenta em todas as 
classes sociais. Desde 1998, quando a Organização 
das Nações Unidas (ONU) levantou a bandeira de 
“um mundo livre de drogas”, o consumo de maconha 
e cocaína, na América Latina, cresceu em mais de 3 
vezes. Por causa disso, participantes do encontro, entre 
eles o ex – Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
defenderam a descriminalização, limitada a quantidade 
àquilo que hoje se tipifica – conquanto se careça de 
critérios objetivos – como “de uso pessoal”.
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De minha parte, nobres colegas, não aceito, não 
endosso, não vislumbro qualquer benefício prático que 
medida dessa natureza pudesse vir a trazer. Ao contrá-
rio. O usuário não teria qualquer estímulo para aban-
donar o vício, enquanto que o traficante não deixaria, 
da noite para o dia, o crime, para se tornar “bonzinho”. 
Vai, isso, sim, apenas mudar de atividade clandestina, 
transferir – se para outro negócio ilícito e fazer novas 
vítimas, ao passo que o Estado lava as mãos, em sua 
histórica incapacidade de tomar as rédeas de situa-
ções especialmente difíceis.

Em minha opinião, Sras. e Srs. Deputados , preci-
samos, antes de mais nada, combater as drogas sem 
tratar os consumidores como “coitadinhos”. A tolerân-
cia não previne o uso, muito menos recupera e cura 
quem quer que seja, conforme já se viu em países 
permissivos.

Os níveis de dependência de álcool e tabaco, dro-
gas liberadas versus a maconha proibida, como hoje 
se apresentam, são ilustrativos. Estima – se que o uso 
continuado dos 2 primeiros atinge cerca de 10% das 
populações, ao passo que, no caso da maconha, esse 
percentual não passa de 0,5%. Apesar das campanhas 
de esclarecimento e das sanções, como é o caso da 
punição para motoristas que tenham ingerido bebida 
alcoólica, só o fato de se tratar de substâncias lícitas 
não faz com que os patamares de consumo caiam. Ab-
surdo pensar que alguém deixa de beber ou de fumar 
só porque pode beber ou fumar. O mesmo aconteceria 
com a maconha. Ao contrário do que defendem alguns, 
os índices de consumo tenderiam a crescer muito, e a 
maconha não é, como muitos pensam, inocente. Ela 
compromete o convívio social, a saúde, a qualidade e 
a extensão da vida.

A prevenção, importantíssima, está no campo 
da educação: o tratamento, a recuperação e a cura. 
Nenhum desses abarca a legalização. Aderir à causa 
da legalização resulta de uma visão, além de hipócri-
ta, desfocada e lesiva, que fere a natureza biológica e 
contraria as leis religiosas, éticas e morais.

Que ensinamentos, que exemplos, Sr. Presiden-
te, haveria de passar um pai ou uma mãe de família 
que consumisse livremente a droga na presença de 
um filho? Ainda que eles possam ser ou ter sido tam-
bém vítimas, aqui estão em jogo os valores maiores 
da formação psíquica do indivíduo, que só o exemplo 
da família é capaz de transmitir, com a ajuda, obvia-
mente, do meio social, assim como da sociedade or-
ganizada.

O usuário de drogas representa a causa da exis-
tência e do comércio de entorpecentes. Estamos diante 
de uma lei universal e atemporal de mercado. Segundo 
ela, demanda e oferta são faces de moeda única, uma 

não existe sem a outra. Se não houver quem compre, 
pagando altos preços, propiciando lucros formidáveis, 
não existirá droga sendo fabricada, contrabandeada, 
comercializada. Desse modo, Sr. Presidente, nem se-
quer passa pelos meus pensamentos essa esdrúxula 
equação pela qual, em se aumentando o consumo – 
pois esse indiscutivelmente aumentará, conforme já 
visto – vai – se combater o problema. Não apenas isso. 
Também não entendo como criminalizar quem vende 
e descriminalizar quem compra, se há entre as duas 
ações uma correlação direta?

As políticas e a legislação são falhas? Mudemos 
as políticas e a legislação, inclusive com novos parâme-
tros punitivos, seja para quem vende, seja para quem 
compra, até porque há linha de distinção entre os 2. 
A educação, a saúde, a segurança pública não fazem 
bem o seu papel? Tratemos, em todos os âmbitos, de 
envolver as igrejas, as escolas, a mídia e a sociedade 
civil, em geral; destinar mais recursos orçamentários; 
otimizar as condições de trabalho; simplificar os trâ-
mites burocráticos; melhorar a preparação técnica dos 
profissionais envolvidos; promover a especialização; 
adequar a infraestrutura tanto física quanto orgânica 
de prevenção, repressão e tratamento.

A inclusão social precisa se ater a programas vol-
tados para as crianças e os jovens das classes menos 
favorecidas, de maneira a lhes oferecer alternativas 
de lazer assim como estímulos para uma existência 
positiva, capazes de promover a autoestima, superar 
eventuais problemas familiares, vencer dificuldades 
financeiras. Se isso realmente for feito, haverá, com 
certeza, muito menos novos soldados do tráfico. Os 
indivíduos serão mais felizes, e a sociedade, mais 
afortunada.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados , o Centro de Estudos de Segurança 
e Cidadania da Universidade Cândido Mendes – CE-
SEC realizou no dia 14 de setembro o seu primeiro 
concurso para eleger as melhores ações da polícia 
cidadã no Rio de Janeiro.

As 4 melhores ações demonstraram a vivência de 
policiais que propuseram soluções para diminuir a vio-
lência urbana. Afora as ações premiadas, 3 receberam 
menção honrosa pela qualidade e pela originalidade.

Eu gostaria de registrar, para reconhecimento de 
toda a sociedade, as ações vencedoras e quais poli-
ciais foram os responsáveis.

Em primeiro lugar, as ações de Policiamento Co-
munitário na favela Tavares Bastos, lideradas pelo major 
Arnaldo Vargas Duarte – um trabalho voltado ao bom 
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relacionamento entre comunidade e polícia. Também 
foram feitas parcerias com importantes organizações, 
como a PETROBRAS, a Escola de Vôlei do Bernar-
dinho e o Projeto Suderj em Forma, que fortaleceram 
a integração entre policia e moradores da favela. Isso 
tem repercutido em maior confiança e apoio às ações 
de segurança, a ponto de despertar o interesse de pro-
dutores de novelas e filmes para proceder filmagem 
nessas localidades.

Em segundo lugar se classificou o Curso de Apri-
moramento da Prática Policial Cidadã, uma realiza-
ção de 21 sargentos, que tomaram como base suas 
experiências diárias. Eles acreditam que o aperfeiço-
amento contínuo com o uso de material didático é a 
melhor forma de obter bons resultados. Já formaram 
11 mil policiais nesse curso, com previsão de mais 16 
mil em 2009.

Em terceiro lugar, a ação de Policiamento Co-
munitário no Cavalão, Niterói, chefiada pelo capitão 
Felipe Gonçalves Romeu, com o sargento Júlio Bastos 
Carvalho, o tenente Diogo Ribeiro de Souza e o cabo 
Alexander de Assis Monteiro. Um trabalho eficiente de 
combate ao tráfico de droga. A partir de julho, essas 
ações estão sendo implantadas também na Cidade 
de Deus.

O Uso de Cães como Ferramenta para a Reso-
lução de Ocorrências Críticas é outra ação inovado-
ra, que foi chefiada pelo capitão Vitor Batista do Val-
le, com o 2º sargento Odimar Santos Ribeiro, o cabo 
Fábio Passos Zomer de Oliveira e o soldado Marcelo 
Reis Belém. De acordo com os profissionais, o auxílio 
de cães no trabalho policial melhora a eficiência nas 
ações e reduz os riscos para os envolvidos.

Também cito os que receberam menção honrosa. 
O Sistema Virtual de Contato Contínuo com Vítimas e 
Testemunhas da DEAT, chefiado pelos inspetores Diogo 
Soares Deleuze Raymundo e Marcos Santos Pereira 
de Oliveira, que preveem um trabalho que permite às 
vitimas turistas acompanharem as investigações de 
seus países. A corregedoria mais produtiva da Polícia 
Civil, Rio de Janeiro e Baixada, liderada pelo Delega-
do Marcelo Fernandes Rodrigues. Trabalho de signifi-
cante contribuição para a solução de delitos e, por fim, 
as ações de Carceragem Cidadã, comandadas pelos 
Delegado Orlando Zaccone Delia Filho, com o inspetor 
Carlos Alberto Martins Alvarenga, a inspetora Fátima 
Cristina dos Santos e Silva e o investigador Julio Ce-
sar Pereira de Oliveira, com vistas à adequação dos 
ambientes carcerários aos moldes legais.

Enfim, Sr. Presidente, poderia citar outros inú-
meros exemplos de ações que visam à redução da 
violência.

Quero registrar nesta Casa todo o meu apreço 
às pessoas e entidades que dedicam o seu trabalho à 
melhoria da nossa segurança. O CESEC é uma dessas 
organizações. Tem prestado relevante trabalho atuan-
do no campo de pesquisas, fornecendo dados para o 
desenvolvimento de políticas públicas para proteção 
aos direitos humanos, bem como atuando no monitora-
mento de projetos e implementação de cursos voltados 
ao combate à violência nos vários setores.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FELIPE BORNIER (PHS – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , quero fazer o registro do lançamento do 
Plano Nacional de Combate à Pirataria, em maio último, 
pelo Ministério da Justiça. Na condição de integrante da 
base aliada, tenho incentivado a adoção de medidas 
como as anunciadas no âmbito do Plano, destinadas 
a fiscalizar, bem como a reduzir a ocorrência desse 
tipo de delito.

Segundo estimativas do Governo Federal, a perda 
de arrecadação de impostos provocada pelo comércio 
de produtos pirateados, ou seja, falsificados, em nosso 
País, é da ordem de US$30 bilhões anuais. Só entre 
2004 e 2008, algumas ações repressivas da polícia 
contra essa modalidade de crime resultaram na apre-
ensão de R$4 bilhões em mercadorias, além de terem 
motivado a abertura de mais de 32 mil inquéritos e a 
prisão de cerca de mil pessoas.

Tal amostra permite avaliar a dimensão assumida 
pelo universo da pirataria no Brasil. Longe de restrin-
gir – se à atuação do desempregado que vende CD e 
DVD na rua para sobreviver, esse universo está hoje 
sob controle do crime organizado. E, devido ao grande 
avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas, es-
tende seus tentáculos sobre os mais diversos ramos de 
atividade, falsificando e comercializando praticamente 
tudo: dos tradicionais CDs e DVDs a sofisticados com-
putadores, incluindo – se nessa lista, por incrível que 
pareça, até medicamentos, instrumentos cirúrgicos e 
peças para aviões.

Por essa razão, o plano anunciado pelo Ministério 
da Justiça é bastante oportuno, ao focar a conscienti-
zação do consumidor sobre os malefícios de comprar 
produtos pirateados. É importante que o potencial 
comprador desses produtos se convença de que tal 
atitude ajuda a sustentar o crime organizado, prejudica 
o equilíbrio das contas públicas e pode provocar sérios 
danos à própria saúde e ao meio ambiente.

Revendo sua atitude e cortando as fontes de fi-
nanciamento dos criminosos, cada cidadão desempe-
nhará papel de importância fundamental no combate 
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à pirataria, que, além da ação de polícia, necessita 
desse engajamento de toda a sociedade.

Nesse sentido, entre as medidas de cunho edu-
cativo a serem implementadas de acordo com o Plano, 
está a desoneração tributária de algum produto consi-
derado simbólico, de modo a fomentar seu comércio 
legalizado e inibir sua falsificação. Medida semelhan-
te – a chamada MP do Bem – adotada em 2005, teve 
excelentes resultados, ao isentar computadores de PIS 
e COFINS, o que provocou uma redução de 10% em 
média do preço desses equipamentos. Assim, os fabri-
cantes “legítimos” conseguiram recuperar importante 
fatia de um mercado no qual o contrabando chegou a 
ter grande participação.

Outra proposta em estudo, por exemplo, defende 
a concessão de descontos para estudantes que com-
prarem produtos originais, a fim de desestimular, desde 
cedo, nesses consumidores em formação, o hábito de 
adquirir similares falsificados. Além disso, está previsto 
o lançamento da marca Brasil Original – Compre essa 
Atitude, para figurar em embalagens, lojas, shoppings 
e feiras, de modo a reforçar a mensagem de incentivo 
ao papel de cada cidadão na luta contra a pirataria.

Também devem ser desenvolvidas parcerias com 
Estados e Municípios, objetivando localizar e fechar 
depósitos ou outros edifícios onde se realize o armaze-
namento ou o comércio dessas mercadorias ilegais.

Por essas e pelas demais ações que deve ensejar, 
o Plano Nacional de Combate à Pirataria reúne todas 
as condições de apresentar resultados muito positivos 
na fiscalização e na repressão dessa modalidade de 
delito e, assim, merece o meu total apoio e incentivo.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE‑
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc

Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Lúcio Vale PR 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 6

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondonia: 8

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
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Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Domingos Dutra PT 
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Washington Luiz PT 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 19

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Piauí :7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Nascimento PT 
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas :5

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
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Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
Jairo Carneiro PP 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Araújo PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 30

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Bilac Pinto PR 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT 

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 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi – Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 32

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arolde de Oliveira DEM 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
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Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José C Stangarlini PSDB 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 

Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Nelson Marquezelli PTB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vicentinho PT 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 47

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Ricardo Quirino PR 
Rodovalho DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
João Campos PSDB 
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 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
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Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 24

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Fernando Marroni PT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 

Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 367 Senhoras 
Deputadas  e Senhores Deputados .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa – 
se à apreciação da matéria que está sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item úni-
co:

PROJETO DE LEI Nº 5.498 – E, DE 2009 
(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)

Discussão, em turno único, das Emendas 
do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 5.498 – 
D, de 2009, que altera a Lei nº 9.096, de 19 de 
setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos) 
e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
que “estabelece normas para as eleições, e 
4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Elei‑
toral”. Pendente de Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento do Deputado  Ivan Valente que re-
quer a retirada de pauta da Ordem do Dia da proposi-
ção que acabei de anunciar.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente, requeiro a V. Exª, nos 
termos do art. 83, parágrafo único, II, “c”, com‑
binado com o art. 117, caput, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados , a retirada 
de pauta da Ordem do Dia da seguinte propo‑
sição: Projeto de Lei nº 5.498, de 2009.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
2009. – IVAN VALENTE, Líder do PSOL

O SR. IVAN VALENTE – Retiro o requerimento, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar a favor, com a palavra o Deputado  Ivan Va-
lente.
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O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, retiramos o 
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retira o 
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a 
palavra, para oferecer parecer às Emendas do Senado 
Federal ao projeto, pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, ao Deputado  Flávio Dino.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, esta matéria foi exausti-
vamente debatida no plenário desta Casa. Durante 4 
meses, discutimos a elaboração de um texto que re-
fletisse o entendimento amplo dos vários partidos. É 
importante relembrar que o que votamos aqui, origina-
riamente, recebeu a acolhida quase unânime da Casa, 
depois de um longo processo de negociação.

Posteriormente, o texto foi enviado ao Senado, 
que, de forma legítima, no exercício das suas compe-
tências de Casa revisora, fez mais de 60 alterações no 
texto aprovado pela Câmara, alterações essas que não 
são neutras, pois se modificou o conteúdo do que havia 
sido pactuado na Casa. Cabe a nós, portanto, manter 
ou não o pacto político originariamente celebrado.

Parece – me que o melhor caminho, considerando 
que temos 15 dias até o término do prazo constitucio-
nalmente fixado para a votação dessa matéria, é man-
termos o entendimento anterior, isto é, o pacto político 
anterior, cujo texto avança em questões fundamentais, 
como, por exemplo, a participação política feminina, a 
propaganda eleitoral, a descriminalização da política, 
a proteção dos partidos políticos.

Esse texto, embora não resolva todos os pro-
blemas, avança, até porque não é essa a pretensão 
e não há possibilidade de assim ser feito. É um texto 
que melhora as instituições políticas brasileiras.

Do conjunto de alterações feitas pelo Senado, as 
modificações atinentes ao uso da Internet nas campa-
nhas eleitorais merecem especial destaque.

Reitero a convicção de que o texto que votamos 
na Câmara é acertado, ajustado, porém, temos de es-
tar abertos e ter humildade para incorporar as outras 
contribuições dos Parlamentares, sejam desta Casa, 
sejam do Senado.

Reconhecemos que alguns aspectos do texto do 
Senado Federal explicitam melhor certa ansiedade que 
se estabeleceu em torno da alegada censura no uso 
da Internet. É relevante lembrar que não se trata disso. 
Pelo contrário. Temos censura, atualmente.

A lei atual, vigente há 12 anos, equipara a Internet 
ao rádio e à televisão. Com base nessa equiparação le-
gal, o Tribunal Superior Eleitoral tem editado sucessivas 

resoluções restringindo o uso da Internet nas campanhas 
eleitorais. A Câmara dos Deputados , de modo pionei-
ro, de modo acertado, está liberando o uso da Internet. 
O texto do Senado, nesse particular, expressa melhor 
esse conteúdo, essa vontade da Câmara.

Daí por que estou dando parecer, em razão do 
pacto político antes celebrado e desse reconhecimento 
tópico, atinente às questões referentes à Internet, pela 
rejeição de todas as emendas do Senado Federal, com 
exceção das seguintes emendas, cujo parecer é pela 
aprovação: nºs 53, 54 e 67. Essas emendas tratam da 
Internet. Será feito um destaque à Emenda nº 52 para ser 
votado e trazermos também o caput dessa emenda.

Sintetizando: o parecer é pela acolhida das Emen-
das nºs 53, 54 e 67 do Senado Federal.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Relator, na 
Emenda nº 54 há uma supressão.

O SR. FLÁVIO DINO – Sim, vou explicitá – la. Ela 
será objeto de um destaque para supressão, Deputado  
Arnaldo Faria de Sá.

A Emenda nº 52 será objeto de destaque para 
trazer o caput do 57 – D do Senado para o texto da 
Câmara. Quanto aos demais aspectos, o parecer é 
pela rejeição dos textos do Senado.

É o parecer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

vamos votar. Já acabou o relatório.
O SR. ADEMIR CAMILO (PDT – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
da sessão anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, concedo a palavra ao Deputado  José Rocha.

O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , é la-
mentável que esta Casa se proponha a aprovar este 
projeto de maneira açodada, desconsiderando o que 
foi feito de bom no Senado Federal.

Dois ilustres Senadores da República – Marco 
Maciel e Eduardo Azeredo – debruçaram – se sobre 
esse projeto, discutiram nas Comissões e no Plenário 
do Senado, e esta Casa desconsidera totalmente o 
que foi feito de bom no Senado Federal.

É lamentável, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , que a Câmara dos Deputados  tome esta 
posição que não honra os seus trabalhos. Não são 2 
ou 3 dias para aprimorar ainda mais o que foi realizado 
no Senado que vai deixar que essa lei seja votada.

O Senado avançou na Internet. Poderíamos avan-
çar muito mais ainda, como bem disse o Líder José 
Aníbal, do PSDB. O Senado avançou em determina-
das questões, em outras talvez não, mas mereceria 
que esta Casa analisasse emenda por emenda lá 
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apresentada. Não podemos aqui desconsiderar, des-
ta maneira, um trabalho feito por Senadores ilustres e 
honrados daquela Casa no intuito de antecipar 2 ou 3 
dias a votação de projeto tão importante para a vida 
dos brasileiros.

É um absurdo, Sras. e Srs. Deputados , o que esta-
mos neste momento a nos propor, desconsiderando todo 
esse trabalho. Onde fica a responsabilidade do Senado 
nesse projeto? Esta Câmara não poderia, de maneira ne-
nhuma, alegar apenas o prazo – existe prazo, sim, para 
que seja mais alongada essa discussão e seja analisada 
emenda por emenda apresentada no Senado.

As emendas consideradas de aperfeiçoamento do 
projeto poderiam ser acolhidas. O Sr. Relator, de manei-
ra simplista, desconsidera todo aquele trabalho, acolhe 
apenas o que a Casa fez de pior, que foi em relação 
à Internet, e desconsidera o que foi feito de melhor no 
Senado: o aprimoramento do projeto aqui construído.

Deixo aqui a minha indignação. Deixo aqui a 
posição não contrária ao projeto nem ao mérito dele, 
mas à maneira como querem votá – lo: açodadamente, 
sendo que poderíamos ter mais tempo para aprofundar 
e analisar emenda por emenda.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, va-
mos votar. O PTB vota com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a pa-
lavra o Deputado  Antonio Carlos Magalhães Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados , acabei de ouvir a argumen-
tação do meu colega e amigo Deputado  José Rocha, 
conterrâneo da Bahia. Mas quero frontalmente discor-
dar das palavras por S.Exa. aqui apresentadas, porque 
nós temos de nos quedar a uma realidade: ou esse 
projeto é votado hoje, ou as chances de ele não ser 
mais votado são enormes.

Dizer que é de afogadilho é ser irresponsável e 
incoerente consigo mesmo, com o que foi feito na Câ-
mara Federal durante todo o debate.

Discutimos essa matéria por mais de 3 meses. 
Votamos, depois de exaustivo debate, esse projeto 
neste plenário antes de ele ir para o Senado.

O que está fazendo o Deputado  Flávio Dino, 
Relator da matéria? S.Exa. está resgatando o que foi 
exaustivamente debatido pela Câmara dos Deputados , 
o que foi exaustivamente analisado pela Câmara dos 
Deputados  e que obteve a votação, se não da unani-
midade deste Plenário, certamente da grande maioria. 
S.Exa. está recepcionando apenas as alterações que 
o Senado Federal promoveu na matéria da Internet.

Portanto, Sr. Presidente, não é defensável e não 
se sustenta o argumento trazido pelo Deputado  José 

Rocha de que a matéria está sendo examinada de afo-
gadilho. Não, Deputado  José Rocha! Ela foi discutida e 
debatida durante meses a fio por este Plenário.

Quero ir além, Sr. Presidente. O que não for apro-
vado no dia de hoje não estará embargado de conti-
nuar sendo discutido pelos Srs. Deputados  Federais. 
O Deputado  José Rocha trata de uma série de aspec-
tos que até podem ser positivos, mas que, no entanto, 
não estão obrigados a cumprir o prazo da anualidade. 
Daí por que acho que pode haver um compromisso de 
todos os Srs. Líderes e dos Parlamentares em geral 
para que as matérias alteradas pelo Senado e que 
não estão sendo aprovadas hoje ganhem vida em um 
projeto que será votado e apreciado por esta Casa, e 
que pode ter, sim, aplicabilidade.

Portanto, não há prejuízo. Não esqueceremos, 
não deixaremos de lado.

Sr. Presidente, é importante para o País avançar 
nesta matéria. Temos e vamos votá – la agora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o nobre Deputado  Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, ocupo esta tribuna para ten-
tar fazer alguns esclarecimentos, para que não operemos 
na ilusão que acabou prevalecendo na semana passada, 
quando milhares que aqui estavam, defendendo o que 
consideravam seus legítimos interesses de assumir va-
gas como Vereadores, perceberam: “Vamos tomar posse 
semana que vem, não vai acontecer isso”.

É bom lembrar – o Deputado  Caiado e vários 
outros sempre ressaltam – que não estamos tratando 
de reforma política substantiva, que lamentavelmen-
te esta Legislatura não teve condições, capacidade e 
vontade política de fazer.

Não estamos nem mesmo fazendo uma reforma 
eleitoral para equalizar as condições de disputa.

Trata – se de uma atualização de regras eleitorais, 
de uma legislação que pega a norma da Justiça Eleitoral 
e a transforma em lei. Nada mais que isso. Como ope-
ramos em uma grande carência – diz o dito popular que 
urubu na guerra é frango –, já está dentro do possível. 
Agora é um possível extremamente limitado.

O Senado, para que não sejamos criticados aqui 
por suposta pressa, recebeu essa proposta, porque 
tinha conhecimento de que ela estava sendo debati-
da, nesta Casa, por uma Comissão Especial, criada 
pelo Presidente Michel Temer, desde março, abril – de 
mera atualização de algumas regras eleitorais no início 
de julho. Imerso na sua crise, certamente, por culpa 
da mídia que quer destruir as instituições democráti-
cas, demorou a discuti – la. Só o fez definitivamente 
ontem. De fato, há matéria com urgência constitucio-
nal polêmica trancando a pauta, inclusive impedindo 
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sessões extraordinárias com Ordem do Dia nossa, já 
nesta sexta – feira. Então, houve uma decisão de se 
votar essa matéria.

É evidente que para nós não só essas 60 modi-
ficações do Senado deveriam ser examinadas, uma a 
uma, por uma boa discussão, mas também algumas 
deveriam ser mantidas.

Queremos manifestar concordância com um item 
que eles colocaram: “O registro de candidatura será 
deferido aos candidatos que comprovem idoneidade 
moral e reputação ilibada”, mas garantindo – se o ter-
ritório livre da Internet, que esperamos não seja palco 
também de abuso do poder econômico, na medida em 
que pode haver propaganda paga na Internet – e aí o 
controle sempre foi, e continua sendo, mínimo, inútil, nas 
eleições. Doações ocultas também permanecem.

Então, temos uma visão muito crítica desse pro-
jeto. Não é o fim do mundo, até porque ele não se pro-
põe a transformá – lo.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos votar com o 
Relator, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Líder José Aníbal, para uma Comunica-
ção de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , a ideia original dessa mudança na lei elei-
toral foi motivada, primeiro, porque não avançamos na 
reforma política, como é público e notório; segundo, 
pelo reconhecimento de que poderíamos aperfeiçoar 
a legislação eleitoral.

As ideias que deviam nortear esta ação da Câmara 
e do Senado eram, em primeiro lugar, tornar a legisla-
ção eleitoral o mais autoaplicável, fazer com que esses 
procedimentos, que regem as eleições no Brasil, fossem 
mais transparentes, públicos, de fácil assimilação, seja 
pelos meios de comunicação, seja pela sociedade, com 
uma motivação adicional: liberar a Internet e aperfeiçoá 
– la como instrumento de cidadania.

Fizemos alguns avanços na Câmara. Com relação 
à Internet, tivemos lamentavelmente, uma posição con-
servadora, uma posição de quem quer enxugar gelo, 
de quem não quer reconhecer que esse é um instru-
mento da cidadania, de interatividade, de manifesta-
ção, que não pode ser regido pelas mesmas normas 
que regem rádio e televisão. Tem de haver possibilida-
de de se promover os mais diversos debates. Não se 
pode contemplar, na lei eleitoral, restrições ao uso da 
Internet. As limitações, aquilo que deve ser punido, os 
excessos que forem cometidos, existe legislação para 
isso, fora da legislação eleitoral e fora, evidentemente, 
da normatização do uso da Internet.

Infelizmente, Sr. Presidente, o Senado, tendo 
trabalhado 5, 6 semanas e melhorado o que fizemos 
em alguns aspectos, nos devolve a matéria num prazo 
curto para a sua votação na Câmara, e agora, surpre-
endentemente, a maioria, ou quase totalidade do Co-
légio de Líderes da Casa, decide votar incorporando 
apenas aquilo que não podia deixar de considerar, a 
abertura no que se refere à Internet.

Não era mais possível que a Câmara tivesse uma 
posição conservadora, reacionária sobre o uso da In-
ternet. E os outros aspectos? “Ah, não dá tempo!” É 
claro que dá. A Câmara não pode votar matéria dessa 
magnitude de forma rebaixada.

Vi aqui a fúria com que o Deputado  Antonio Car-
los Magalhães Neto quis nos convencer de que o que 
há aqui é o máximo que podemos fazer. De onde o 
Deputado  tirou isso? De onde vem tanta convicção? 
O Senado trabalhou 6 semanas, fez 67 emendas. Ou 
aquilo é um grupo de cidadãos e cidadãs dissociados 
da realidade brasileira ou pelo menos merece uma 
análise atenta aquilo que está sendo sugerido por eles 
como emendas ao texto originário da Câmara.

É inaceitável o que está acontecendo aqui! Não vou 
concordar, Sr. Presidente, que um núcleo de 3 ou 4 traga 
para nós um pacote pronto sobre legislação eleitoral e 
que tem como motivação principal – não estou acusan-
do, estou supondo – a sua própria preservação.

Legislação eleitoral boa é a que dá satisfação à 
sociedade, que dá mais transparência ao processo, 
que dá mais possibilidade de acompanhamento, que 
se concentra em questões essenciais e não em miu-
dezas jurídicas.

Esta é uma Casa política – não é tribunal, não é 
casa de juiz – e, como Casa política, tem que ter uma 
antena principalmente lá fora, onde tem gente nos 
vendo e ouvindo.

Sou inteiramente contrário a que se vote essa ma-
téria hoje. Temos tempo, sim. “Ah, existe uma urgência 
constitucional, matéria complexa”. Nós começamos a 
votá – la amanhã, continuamos terça – feira e quarta – 
feira entramos na lei eleitoral, com um bom debate.

O SR. ERNANDES AMORIM – Vamos votar, Sr. 
Presidente!

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Aí teremos o tempo 
necessário, 1 ou 2 dias para votar, para decidir algo 
muito melhor do que estamos sendo induzidos a de-
cidir aqui hoje.

Já vimos agora. A matéria veio para o plenário e 
estamos numa correria sem fim: tira isso, põe aquilo, 
suprime o caput, muda daquele jeito. Isso é modo de 
definir uma lei eleitoral?

Nós estamos expondo o Parlamento nessa vo-
tação mais do que imaginamos. De um lado, esta-
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mos expondo o Senado, que trabalhou, apresentou 
67 emendas, quando estamos jogando fora essas 67 
emendas, a não ser num aspecto, porque seria real-
mente um absurdo, um retrocesso, não acolhermos o 
que o Senado Federal fez no que se refere à Internet. 
De outro lado, estamos impedindo a Câmara de dis-
cutir essa matéria.

Não me venham com essa história de que a ma-
téria esteve aqui um bom tempo. É no momento da 
votação, quando se fixa o processo de votação, que 
as Sras. e os Srs. Deputados  realmente se interessam 
pela discussão. Essa discussão está sendo suprimida 
por uma questão regimental.

Parlamento que se submete a questão regimental 
e, em nome dessa submissão, faz uma votação sobre a 
qual ele próprio não tem clareza devia refletir e recuar.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o Líder José Aníbal disse que esse texto foi 
construído por 3 ou 4 que certamente estariam defen-
dendo os seus interesses e se protegendo com essa 
lei. Eu acho que o Líder José Aníbal precisa esclarecer 
isso, até porque, e não quero gerar constrangimento, o 
Deputado  Carlos Sampaio participou, representando o 
PSDB, de todo o processo de negociação, não apenas 
quando essa matéria foi votada aqui na primeira vez, 
mas agora também. Hoje nós discutimos, e o Deputado  
Carlos Sampaio estava ali respondendo pelo PSDB. Tudo 
bem. O Líder pode até ter uma opinião e a sua bancada 
pensar diferente e vice – versa, mas só que o Líder José 
Aníbal levantou uma suspeita séria, falando de 3 ou 4 que 
gostariam de se proteger com esta lei. Eu quero que ele 
nomine quem são esses 3 ou 4 e diga qual é a proteção 
que eles estão buscando com a aprovação desta lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. ERNANDES AMORIM – Vamos votar!
O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB – MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação da sessão anterior, votei com o PMDB.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PP vota com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado  Ronaldo Caiado, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo Democratas.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, faço parte de um grupo – acre-
dito que de centenas de Parlamentares – que nos úl-
timos 7 anos tem lutado muito para produzir uma re-
forma política. São alguns anos de debates, reuniões, 
discussões, textos, matérias que foram parcialmente 
votadas e outras tantas arquivadas.

O que precisamos entender – e precisamos dei-
xar bem claro para os que estão nos vendo neste mo-
mento – é que ninguém está votando aqui nenhuma 
reforma eleitoral. Não estamos mudando nenhum sis-
tema eleitoral, não estamos produzindo nada de tão 
novo capaz de corrigir falhas tão graves que existem 
com o atual sistema.

A verdade nua e crua é que o atual sistema só 
produz ingovernabilidade, crise, escândalos, CPIs, 
descrédito de Parlamentares, descrédito da instituição. 
Essa é a grande verdade. É um sistema que se exauriu. 
São regras que não têm nada a ver com a realidade 
da sociedade hoje em dia.

O povo está cada vez mais distante do processo 
eleitoral. Por quê? Porque as regras do atual sistema 
afugentam os cidadãos que às vezes têm espírito pú-
blico, mas não as aceitam como elas são praticadas. A 
cultura que prevalece no País, infelizmente, na maioria 
das vezes, é a da compra de votos, da utilização da 
máquina do Poder, dos Governos, de quem tem caixa 
para bancar campanhas. Isso substitui ideias, princípios, 
teses, a vida pregressa de muitos que tanto contribuíram 
para este País e não podem aqui chegar – e não che-
gam –, porque não têm condições de fazer o combate 
nesse campo e se afastam da discussão política.

Nessa discussão de hoje não há motivo para esse 
acirramento. Quero parabenizar o Deputado  ACM Neto, 
que representou o Democratas com a competência que 
lhe é peculiar, com a capacidade que tem, junto com 
demais Deputados , inclusive o Relator Flávio Dino, de 
representar os demais partidos.

Fizeram o quê? Um remendo na legislação atual – 
as Leis nºs. 9.096 e 9.504. Vamos trazer para hoje e ver 
quais foram as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, 
quais os pontos que poderiam ser acrescidos para mini-
mizar essa distância que as Leis nºs 9.504 e 9.096 têm 
do processo eleitoral atual. Esse processo foi debatido 
exaustivamente por todos os Parlamentares que compu-
seram o comitê. Cada partido tinha seu representante.

Ora, se o Senado Federal ficou inibido durante 
60 dias, como muito bem disse aqui o Deputado  Chico, 
não foi culpa da Câmara dos Deputados . Se a condição 
lá era de total incapacidade de discutir e legislar, não 
é responsabilidade da Câmara. Agora, na última hora, 
apresentam 67 emendas, falando de tudo, querendo 
montar uma reforma eleitoral, sendo que não têm se-
quer o cuidado para saber o que é lei complementar, 
lei ordinária, emenda constitucional. Englobam tudo e 
remetem para a Câmara, como se tivessem resolvido o 
problema do sistema eleitoral brasileiro e que a Casa, 
neste momento, estaria tirando a oportunidade de uma 
grande reforma apresentada pelo Senado.
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Ora, por favor, isso não existe. Nada disso aconte-
ceu. Estamos produzindo aqui alterações que foram com-
petentemente trabalhadas pelos Parlamentares, represen-
tando os partidos políticos, que conseguiram, durante 3 
meses, apresentar uma tentativa de minimizar os graves 
problemas existentes numa campanha eleitoral.

A Internet está atendida dentro de regras claras. 
Sabemos o que significa a sua utilização, muitas vezes 
criminosa, numa campanha eleitoral. Quantos foram 
impedidos de voltar para esta Casa, quando centrais 
sindicais disseminavam teses de que Parlamentares 
que votaram a flexibilização da legislação trabalhista 
estavam contra um 13º salário de mentira, contra a 
licença – maternidade, destruindo candidatos, encer-
rando a vida de grandes Parlamentares? É lógico que 
a legislação eleitoral tem de ser ágil, rápida no sentido 
de coibir as pessoas que querem usar instrumentos 
para denegrir o seu adversário, para ganhar a eleição 
na mentira, na ilação, na calúnia. Esses mecanismos 
foram criados não para impedir quem quer que seja. 
Todos sabemos que a Internet é livre, mas sabemos 
que o candidato tem prazo curto para, em poucos dias, 
ter, através da votação, a sua eleição decidida. Depois 
de passado o 3 de outubro, ele vai se queixar a quem? 
A quem ele vai pedir que seja restituída a sua honra, 
sua dignidade, a verdade Sr. Presidente?

O que estamos fazendo aqui não é nada capaz 
de substituir nem é remendo de uma reforma política. 
Essa é uma reforma apenas de 2 leis vigentes e que 
hoje normatizam a eleição em nosso País.

Sr. Presidente, encerro dizendo que a proposta 
apresentada pelo Relator tem o apoio do Democra-
tas, que tem a honra de ter como seu representante 
o Deputado  ACM Neto, que tem competência, digni-
dade e altivez.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PTB vota com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado  Hugo Leal, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSC.

O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , esta matéria – quero reforçar o que foi dito 
pelo Deputado  Caiado e pelo Relator, Deputado  Flávio 
Dino –, obviamente não é nova para este Plenário, para 
este Congresso nem para esta Câmara.

Iniciamos a Legislatura em 2007 com o ímpeto 
reformista eleitoral. Isso foi diminuindo, decepcionando 
alguns que desejavam uma reforma mais ampla.

Esse texto mínimo foi fruto de um acordo entre 
todos os partidos que compõem esta Casa. Fiz parte 
também desse entendimento, dessa proposta, em que 
chegou a haver um consenso dos partidos da equipe 
que estava trabalhando na composição desse propó-
sito, que é exatamente não ficar aguardando que o 
Tribunal Superior Eleitoral defina as regras da eleição. 
Quem tem de defini – las somos nós.

Nada mais justo que nós, ao assumirmos as 
emendas apenas do Senado, aquelas que contribuí-
ram para a questão da Internet, possamos votar hoje 
com clareza, sem dificuldade, até porque essa maté-
ria não se esgota hoje e não vai se esgotar amanhã. 
Precisamos de um mínimo de regras para a eleição 
do ano que vem. Esse é o mínimo, é o detalhamento 
que a Câmara ofereceu para a sociedade. O Senado 
trouxe várias inovações, 67 emendas. Vamos aceitar 
as emendas combinadas, que foram estabelecidas, as 
emendas que associam a Internet. Quanto às demais, 
para quê temos de votá – las até o dia 30? Há suges-
tões que podem se transformar em um projeto de lei. 
Vamos debatê – las. Temos até o final do ano para de-
batê – las e não para entrar nas eleições de 2010.

Essa não é uma matéria que se esgota hoje, 
mas é fundamental que seja votada hoje para que não 
sejamos surpreendidos nas eleições de 2010 com re-
gras novamente baixadas exclusivamente pelo Tribunal 
Superior Eleitoral.

Nós, aqui na Câmara, não podemos perder essa 
oportunidade, nesta noite, de fazer a aprovação do texto 
que foi discutido e debatido aqui na Câmara, acrescido 
apenas da questão da Internet, que veio se somar à 
emenda do Senado.

Sr. Presidente, o PSC vota com o Relator apenas 
na questão da Internet.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos votar, Sr. 
Presidente. O PTB vota com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado  Edson Duarte, para uma Comu-
nicação de Liderança, pelo PV.

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, entendemos 
que o sistema democrático brasileiro não pode ser aper-
feiçoado sem a existência de uma reforma eleitoral.

Nós, do Partido Verde, estávamos discutindo uma 
reforma muito mais profunda, que não fosse simples-
mente eleitoral, mas que também fosse uma reforma 
partidária, uma reforma política, uma reforma ampla 
e profunda.
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Esse debate aconteceu nesta Casa. O que foi 
possível incluir foi incluído, mediante o acordo que foi 
possível ser construído. Esse debate foi para o Sena-
do, volta agora nessas condições. O ideal, aquilo que 
sonhamos, de que o Brasil precisa, aquilo que precisa 
ser construído não é possível neste momento, mas é 
possível estabelecer aquilo que foi construído aqui com 
a participação de todos que quiseram se juntar ao de-
bate. O Partido Verde participou desse debate.

É claro que muitas das nossas propostas não 
foram aceitas, mas não quer dizer que não estejamos 
ainda na luta para incluir todas as propostas que de-
fendemos para o Brasil e para o aperfeiçoamento do 
nosso sistema político – eleitoral.

Agora, estamos com o prazo definido, as próxi-
mas eleições serão importantes, como foram todas 
as outras, mas não dá mais para haver eleição com 
regras de 3 anos atrás. É preciso, neste momento, es-
tabelecer outras regras no acordo que foi feito, porque 
ele, embora não seja o ideal, é o possível, como eu já 
disse aqui, e é um acordo de todos os Líderes. Vamos 
rejeitar uma série de propostas, embora entre elas haja 
algumas muito boas. Mas se voltarmos ao debate, dis-
cutindo ponto a ponto, passaremos aqui 1 ano, quem 
sabe, discutindo novamente essa matéria.

Então vamos, neste momento, respeitar o acor-
do feito, que rejeita um conjunto de emendas, que 
resgata a Internet, porque ela é essencial, embora 
na Internet, como diz o Deputado  Fernando Gabeira, 
haja mudanças que precisam ser feitas. Se votarmos 
em nome do acordo, depois aperfeiçoaremos as pro-
postas apresentadas.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos votar, Sr. 
Presidente, vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar a 
favor, concedo a palavra ao Deputado  José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , que-
ro fazer 2 observações. Parece – me que alguns com-
panheiros Parlamentares fazem coro com uma visão 
autoritária que quer deslegitimar a política como se a 
eleição fosse algo pecaminoso, um crime que devesse 
ser tratado como um problema de Justiça.

O poder emana do povo. Só é legítimo o poder 
que nasce das ruas, o poder que nasce do voto.

Vamos tirar a eleição das amarras da justiça e 
da criminalização. Essa é uma visão democrática, se-
não o poder não emana do povo. O poder não emana 
do TSE, não emana do Ministério Público, não emana 
da Polícia; emana do voto direto, porque é quando a 
política se legitima para pensar o futuro.

A segunda questão que é importante dizer aqui: 
a eleição é um momento nobre da política. E nós es-
tamos tratando a eleição como se fosse um momento 
vergonhoso da política. Quem tem que regulamentar a 
eleição é esta Casa, não é o Tribunal Superior Eleitoral. 
A Justiça Eleitoral não pode ter papel normativo.

Ora, esta lei Eleitoral não é uma reforma política, 
como disse o Caiado. A reforma política tem que ser 
mais ampla. A Lei Eleitoral é um ajuste democrático para 
uma eleição que não pode ser tutelada autoritariamen-
te por um juiz, por um Ministro, que venha dizer qual é 
a verdade para os políticos que vão buscar voto. Se o 
ato de buscar voto já nasce maculado pelo crime e pela 
irregularidade, esta é uma visão elitista, autoritária.

Por isso, vamos votar essa lei. E essa lei tem 
que ser aprovada, porque foi um acordo selado na 
Câmara. Vamos incorporar as emendas do Senado 
em relação à Internet.

Agora, senhores, nós vamos amarrar o proces-
so eleitoral para sacrificar a política. Vamos fazer coro 
com a deslegitimação da política. Essa é uma ideologia 
conservadora, autoritária e elitista que está correndo 
na sociedade. A política não é a sentença judicial, nem 
o parecer técnico; a política é a paixão, é o futuro, é o 
acaso, é a surpresa. É isso que temos de fazer.

Sr. Presidente, o PT está representado nesse 
acordo e vamos votá – lo. Eu gostaria de ter mais 
tempo, até para discutir visões equivocadas dessa lei. 
Conceito de conduta ilibada é um conceito autoritário. 
Nós podíamos discutir a relação com a máquina, mas 
não neste momento e sim na reforma política.

O PT vota pelo acordo. Votamos “sim” ao rela-
tório do Deputado  Flávio Dino, porque aí estamos re-
presentados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a 

palavra o Deputado  Paulo Teixeira; em seguida, o 
Deputado  Fernando Gabeira.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, companheiros e companhei-
ras, Deputados  e Deputadas , eu queria dialogar com 
o Deputado  Genoíno que veio a esta tribuna defender 
a aprovação tal como está do relatório para que o vo-
temos hoje à noite. Eu quero alertar os colegas para 
o fato de que cometeremos um enorme equívoco se 
votarmos esse relatório agora, do jeito que ele está.

Por que vamos cometer um enorme equívoco? 
Não discuto aqui que não tenhamos feito uma reforma 
política e que devemos fazê – la. Na minha opinião, 
devemos convocar uma Assembleia Nacional Consti-
tuinte exclusiva para a essa finalidade. Não discuto o 
fato de que o projeto foi aprovado na Câmara, após ser 
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debatido, e foi ao Senado Federal. Discuto 3 aspectos 
que quero trazer aos senhores.

O primeiro é que o Senado Federal fez 70 emen-
das nesse projeto, muitas delas corretas, algumas 
equivocadas. E nós estamos dispensando uma série 
de emendas corretas do Senado Federal de uma ma-
neira que não poderíamos fazê – lo.

Em segundo lugar, quero dizer que, vindo do 
Senado Federal, esse projeto não teve o tempo do 
diálogo necessário para que não aconteça a judiciali-
zação da política, para que não transfiramos o poder 
ao Tribunal Superior Eleitoral. Sempre aprovamos ra-
pidamente algumas matérias, e o Tribunal se baseia 
no que fazemos aqui de forma rápida, para tomar po-
deres políticos para si.

Por isso, queria alertar para um ponto apenas. 
Quando o Senado Federal alargou corretamente a li-
berdade na Internet, cometeu um equívoco, que nós 
estamos prestes a deixar passar. É correto se esta-
belecer regras igualitárias para o debate nas rádios 
– rádio é uma concessão pública. É correto se es-
tabelecer regras de participação na televisão, que é 
uma concessão pública. Agora, faço uma pergunta 
aos Srs. Deputados : um site que opine e que convide 
um dos Srs. Deputados  a falar de uma matéria ou 2 
Deputados  para balancear o debate, não vai poder co-
locar esse debate no ar. Por quê? Porque no Senado 
estenderam as regras dos debates na televisão e no 
rádio para a Internet.

Portanto, se o Luis Nassif quiser entrevistar um 
Deputado  no arco político que defende, não vai poder 
fazê – lo na eleição. O Azevedo, que tem uma posição 
contrária, não vai poder fazê – lo, porque, se chamar 2 
especialistas de 2 partidos, terá de chamar mais 12 de 
outros partidos. Assim não haverá debate na Internet. 
Isso vai matar o debate na Internet.

Eu me antecipei, trouxe esse ponto ao Relator no 
dia de ontem. Podíamos buscar caminhos regimentais 
que nos permitissem um amadurecimento na noite de 
hoje, no dia de amanhã ou na terça – feira.

Deputado  Antonio Carlos Magalhães Neto, se o 
trabalho foi feito pela primeira vez, hoje ele não está 
em condições de críticas e reflexões. Vamos homologar 
aqui uma série de erros porque estamos com pressa, 
que é inimiga de uma boa legislação, e que sempre 
faz com que o Tribunal Superior Eleitoral ponha a mão 
nas eleições, faça política, porque nós permitimos que 
ele assim o faça.

Então, peço aos Líderes e ao Relator Flávio Dino 
que amadureçamos essa matéria e não a aprovemos 
do jeito em que ela se encontra.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Líder.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/PMDB 
– RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PMDB declara que vai cumprir rigorosamente 
o acordo feito na sua sala, sob o seu comando, de não 
apresentar nenhum destaque, apenas o que foi acertado 
com o Relator Flávio Dino, para que possamos votar.

Essa é a posição do PMDB. Acordo é para ser 
cumprido. Portanto, vamos cumprir o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado  Fernando Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste momento, 
é muito importante para mim ter possibilidade de fa-
lar, porque fui acusado de ter colaborado com uma lei 
reacionária aprovada nesta Câmara dos Deputados  a 
respeito da Internet.

Tenho necessidade de estar aqui de novo para 
dizer que se está mentindo ao afirmar que do que veio 
do Senado se aproveitou apenas o material da Inter-
net. Não é verdade.

Estamos recuando em 2 pontos. Há um ponto já 
mencionado pelo Deputado  Paulo Teixeira. Determinar 
que os debates na Internet sejam feitos com todos os 
partidos é um equívoco. Também é um equívoco proi-
bir a propaganda paga na Internet.

Estamos mais conservadores do que o Senado. 
Por quê? Porque os Deputados  e Deputadas  que vo-
taram a favor estão confundindo a Internet com a tele-
visão e o rádio. O rádio e a televisão são concessões 
públicas, a Internet não é. Não podemos estender à 
Internet as restrições de uma concessão pública, por-
que estaremos determinando como público algo que 
não o é, como essa concessão. Estamos cometendo 
um avanço autoritário sobre a Internet.

Quero dizer que sou contra essa correria. Sou 
contra esse processo, exceto se admitirmos os avanços. 
Proibimos a propaganda paga na Internet e o Senado 
a permitiu aos presidenciáveis. Se a Câmara aprovar 
o que o Senado permitiu, pelo menos dará margem 
a que eu entre na Justiça e acabe com a discrimina-
ção. Por que podem apenas os presidenciáveis e não 
podem os candidatos a Deputados , Senadores e Go-
vernadores? É um equívoco! Por que temos de deter-
minar uma regra dessa, e dizer: “Não, mas nós temos 
que impedir o avanço do poder econômico”? Mas isso 
não impede o avanço do Poder Econômico. Não é as-
sim que impediremos o avanço do poder econômico. 
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Senão iríamos aos jornais e diríamos: “É proibido pro‑
paganda nos jornais, exceto para os presidenciáveis”. 
Os jornais não são uma concessão pública, nós não 
fazemos e não podemos fazer isso.

Portanto, a Câmara dos Deputados , infelizmente, 
buscou um caminho que não é o melhor.

Eu compreendo as causas, compreendo a luta do 
Deputado  Caiado por uma reforma política. Eu lutei no 
Rio de Janeiro, dia a dia, para conquistar uma legisla-
ção mais favorável nas eleições que tivemos.

É um absurdo termos de fazer uma eleição si-
multaneamente e negociar com o TRE cada avanço. 
Seria fundamental que já tivéssemos uma proposta 
estruturada e o TRE apenas a cumprisse.

Nós estamos cometendo um equívoco com a In-
ternet, e não quero que as pessoas, amanhã, pensem 
que fui cúmplice desse equívoco. Não que eu vá usar 
a propaganda paga na Internet. Não é o meu objetivo. 
Estou na Internet desde meados dos anos 90. A Inter-
net para mim é o veículo mais importante, é o centro 
do meu trabalho, e não pretendo usar a propaganda 
paga na Internet. Mas acho que é direito de milhares 
e milhares de candidatos do Brasil usar a Internet, em 
propaganda paga, como usam os jornais. É um direito 
que não podemos eliminar aqui. É um equívoco, como 
é um equívoco também determinar para a Internet as 
mesmas regras válidas para uma concessão pública.

Então, estamos retrocedendo. Estamos aprovan-
do algo conservador, que vai dificultar as eleições no 
Brasil. É lamentável.

Eu voto contra, e quero que fique bastante claro 
que votei contra por esses motivos, apesar de reco-
nhecer que houve avanços extraordinários nessa lei 
eleitoral e que o Senado também nos trouxe avanços 
extraordinários.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra à Deputada  Alice Portugal.
A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu me ins-
crevi, em nome da bancada feminina, em primeiro lugar, 
para agradecer ao Parlamento brasileiro, porque, pela 
primeira vez, depois que lhes foi conferido o direito de 
votar, em 1932, as mulheres estão sendo tratadas de 
fato como cidadãs de primeira categoria, com direito 
a observações específicas para a sua autonomia real 
na participação política brasileira.

Tanto a Câmara como o Senado resolveram ab-
sorver as nossas intenções de utilização do Fundo 
Partidário, em parte, e da própria propaganda eleitoral 
anual dos partidos, na busca de uma visibilidade da 
mulher na política. Diga – se de passagem que a Lei 
das Cotas, de 1995, na medida em que os partidos 

não sofriam sanções, não pegou. E agora, com esta 
reforma eleitoral, que não é a reforma política, teremos, 
sem dúvida, marcos regulatórios para a participação 
da mulher e a sua elevação no processo político. Afinal 
de contas, somos 52% da população, mais de 51% do 
eleitorado, e é necessário emancipar politicamente e 
estimular a mulher nessa participação.

O texto do Senado avançou em relação ao da Câma-
ra no tocante ao Fundo Partidário, elevando o percentual 
destinado às mulheres, de 5% para 10%, como queria a 
Câmara inicialmente. Fizemos um apelo ao Colégio de 
Líderes. Falou mais alto o objeto pragmático: a necessi-
dade de a Câmara dar uma resposta à Nação brasileira, 
porque esta Casa tem sido de fato sacudida pela neces-
sária ação de legislar. E se não o fizermos, possivelmente, 
não o faremos antes da votação do Orçamento.

Portanto, no Colégio de Líderes, reivindiquei, pedi 
e lutei pela emenda do Senado, mas não foi possível. 
Pelo bom senso, concordamos que a matéria fosse vo-
tada conforme o texto da Câmara, e continuaremos a 
lutar para elevar a participação da mulher no processo 
político brasileiro.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Deputado  Julio Semeghini.
O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , 
estamos num processo de construção de acordo quanto 
a alguns itens que não dizem respeito ao uso da Internet 
nesse processo eleitoral. Ele está sendo conduzido pelo 
Líder José Aníbal, e acho importante que se construa o 
acordo, para que possamos votar hoje, tranquilamente, 
na base de um acordo, e não correr o risco de perder-
mos os avanços que essa lei está fazendo hoje.

Mas eu me inscrevi para falar exatamente sobre 
um dos destaques, o de número 51, que trata da ex-
clusão da oportunidade de colocar, até de forma paga, 
nos sites de notícia as candidaturas à Presidência da 
República. Eu não concordo com a limitação à Presi-
dência da República, deveria ser um direito de todos. 
Nós temos muitos jovens, muitos brasileiros que são 
acostumados a ter acesso às notícias hoje pelos sites, 
através da Internet, e vamos nos furtar de nos comuni-
car com esses jovens, com essas pessoas que estão 
buscando esse tipo de comunicação.

Então, não sendo possível dar oportunidade a 
todos de fazer propaganda paga nos sites de notícia, 
que pelo menos se mantenha o passo que o Senado 
já deu, permitindo – a aos candidatos a Presidente da 
República, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado  Professor Ruy Pauletti.
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O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , aqui fala um aprendiz de Deputado . Eu es-
tou procurando aprender com esta Casa. Eu estou aqui 
igual coruja: eu não canto e não falo, mas ouço, procuro 
ousar muito e vejo o que acontece nesta Casa.

Primeiro, o que acontece é que tudo se resolve 
na quarta – feira. Na terça – feira e quinta – feira pa-
rece que estamos proibidos de resolver alguma coisa. 
E aí se alega falta de tempo.

Vai explicar para o cidadão brasileiro que esta-
mos votando uma proposta eleitoral apressadamente! 
Isso interessa a quem? 

Estamos vendo que esta Casa poderia ter tido a opor-
tunidade, meus caros Deputados , de melhorar a imagem 
do Parlamento. Mas não é o que está acontecendo.

Por que não tivemos a coragem de aprovar a re-
forma política que iria sustentar o processo eleitoral? 

Estamos invertendo, estamos aprovando o que vai 
acontecer nas eleições sem a base suficiente de uma 
reforma política. Explique isso ao cidadão brasileiro! 
E não estamos dando a transparência necessária que 
se deve dar num processo como esse. Está parecen-
do que estamos votando segundo os interesses dos 
atuais Deputados .

Eu, por exemplo, meu caro Presidente e Srs. 
Deputados , gostaria de votar a proposta do Senador 
Simão, com quem sou solidário, para que aqueles que 
tivessem ficha suja não sejam inscritos. Por que temos 
medo disso? É porque muita gente no Congresso tem 
ficha suja ou porque existem muitos interesses daque-
les que querem ser votados? Não é assim que vamos 
melhorar a imagem do nosso Parlamento.

Por que pressa? Vamos votar amanhã, segunda 
– feira ou terça – feira. Esse é o apelo de quem ouve 
muito e observa. Nas viagens, me dizem: “Deputado , 
você também não faz nada naquela Casa para melhorar 
a situação. Nós te mandamos lá para isso, para melhorar 
a imagem”. Infelizmente, aqui não se pode fazer.

Decepciono – me, muitas vezes, com as posições 
dos Líderes, que não consultam os liderados para darem 
um voto consciente. Sou contra a votação hoje, Sr. Pre-
sidente. Não vamos votar. É o apelo de quem se orgulha 
de ser Deputado  e procura ter orgulho desta Casa.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a mesa requerimento para encerramento da discussão 
e do encaminhamento.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente, requeremos a V. Exª, 
nos termos do art. 117, inciso XI, combinado 
com o art. 178 do Regimento Interno, o encer-

ramento da discussão e do encaminhamento 
da votação do PL 5498 – D/2009.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
2009. – RONALDO CAIADO, Líder do Demo-
cratas; HENRIQUE EDUARDO ALVES, Líder 
do Bloco PMDB,PTC; CÂNDIDO VACCARE-
ZZA, Líder do PT; BRIZOLA NETO, Vice – Lí-
der do PDT; LINCOLN PORTELA, Vice – Líder 
do PR; e BENEDITO DE LIRA, Vice – Líder 
do PP.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado  Ro-
naldo Caiado, que falará a favor.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a aprova-
ção do requerimento para encerramento de discussão. 
A matéria já é por demais conhecida, a hora já está 
avançada e já foi sinalizado um acordo.

O Democratas solicita aos Deputados  que venham 
ao plenário para encerrarmos esta matéria hoje, já que 
a partir de sexta – feira entra nova matéria com urgên-
cia constitucional que bloqueará a votação.

Obrigado.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 

– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, vamos votar.

O SR. WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, um fato novo 
relativo à discussão. A partir do dia 18 de setembro 
passa a sobrestar a pauta da Câmara dos Deputados  
o Projeto de Lei nº 5.665. Se não votarmos a lei elei-
toral esta noite, vamos perder os prazos.

Faço um apelo para que votemos a favor do relatório 
apresentado, acatando as emendas da Internet, e cumpra-
mos os prazos. O Presidente também tem o prazo de 15 
dias para sancionar esta lei. Estamos no limite do prazo.

Muito obrigado.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 

– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar contrariamente, tem a palavra o Deputado  
Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PP – PA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, vou falar contra porque 
realmente estava inscrito para falar contra. Depois 
vou aceitar o requerimento do meu estimado amigo 
Deputado  Caiado.

Em 3 minutos vou fazer 3 observações: a primeira é 
que em Direito não existe o caráter absoluto de privação 
de liberdade. Não existe para a liberdade caráter abso-
luto, ela tem que ser condicionada a determinados tipos 
de procedimentos que dizem respeito aos direitos e às 
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garantias do indivíduo, e a defesa da honra da integridade 
é uma garantia constitucional de cláusula pétrea.

Portanto, o primeiro ponto é este: a Internet é 
um instrumento livre, e deve continuar livre, mas seus 
abusos têm de ser condicionados pela lei.

Digo ainda mais: eu sou vítima da Internet e do 
seu abuso, porque foi publicado no meu Estado, há 5 
anos, que eu havia votado contra o 13º salário, e nunca 
houve aqui proposição para ele ser extinto.

O segundo ponto, Sr. Presidente, que eu queria 
lembrar aqui é que estamos recuperando a emenda 
do Deputado  Brizola, que se decalcou também no re-
latório final da Comissão de Constituição e Justiça, 
em audiência pública, que restabelece a necessidade, 
para o ano 2014, de que a urna eletrônica seja modi-
ficada com o acoplamento de uma outra que receba 
o voto impresso. Isso, sim, para possibilitar a garantia 
individual do eleitor e o seu voto; e a recontagem, para 
evitar a possibilidade de maior número de fraudes. A 
urna eletrônica é um instrumento fundamental para 
garantia do voto seguro na democracia.

Ultimo ponto, Sr. Presidente. Quero encerrar este 
meu pronunciamento dizendo ao Brasil inteiro que a 
maior tristeza que podemos presenciar no Parlamento 
brasileiro se constitui no que estamos vendo aqui hoje: 
as dificuldades para debatermos matéria tão respon-
sável com o devido tempo para que as opiniões sejam 
todas explicitadas. A maior tristeza que presenciamos, 
quase que uma desgraça, é se querer votar no ano 
eleitoral a lei eleitoral.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

ouvir os Srs. Líderes.
Como encaminham os Srs. Líderes? (Pausa.)
O PMDB está a favor do requerimento de en-

cerramento?
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A 
favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim” 
ao requerimento?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – O PMDB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
PT?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim” e aproveita 
para convocar todos os Deputados  do PT para vir ao 
plenário, porque podemos ter votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E o De-
mocratas, como vota? Vota “sim”, não é?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP, 
como vota?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sr. Presidente, e 
convida os Deputados  do partido que se encontram em 
qualquer local desta Casa para vir ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PDT?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PDT vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSDB?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedir encer-
ramento pelo adiantado da hora? Francamente! Esta 
Casa está aqui para discutir as matérias relevantes. 
Adiantado da hora não é argumento para suspender 
votação na Câmara.

Portanto, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 

vota “não”.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, devido ao fato de mais de 300 Parlamentares 
terem falado durante a votação da PEC de Rondônia 
e eu não ter conseguido me manifestar, quero dizer 
que o ex – Deputado  Miguel de Souza, do nosso par-
tido, que está hoje no DNIT, também foi autor de uma 
PEC em relação a Rondônia, a qual estava apensada 
à matéria apreciada. Apenas queria fazer menção a 
esse fato, em nome do partido.

Neste momento, o partido encaminha o voto “sim”, 
pelo encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “sim”.

Como vota o PTB?
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “sim”, porque este assunto já foi muito discutido 
e debatido. Vamos votar!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
vota “sim”.

Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
Como vota o PSOL?
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O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSC?

O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC vota “sim”.

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados  que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação 

as Emendas do Senado Federal de nºs 53, 54 e 67, com 
parecer pela aprovação, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Orienta-
ção de bancada.

Como votam os Srs. Líderes? (Pausa.)
Como vota o PT?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PT vota “sim”.

O voto “sim” é para aprovar, não?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim” é 

para aprovar as emendas do Senado Federal.
Como vota o PMDB?
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PTB?

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
vota “sim”.

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “sim”.

Como vota o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PP?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “sim”.

Como vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “sim”.

Como vota o PDT?
O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez esta 
Casa tem que legislar, e não deixar para o Supremo 
nem para o TSE.

Votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 

vota “sim”.
O Democratas já votou.
E o PSDB?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no que se 
refere ao acatamento da emenda sobre Internet, o 
PSDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O PDT vota “sim”.
Como vota o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PV vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
Como vota o PSOL? (Pausa.) O PSOL já votou.
Como vota o PSC?
O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção as Emendas do Senado Federal nºs 53, 54 e 67, 
com parecer pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados  que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADAS.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação 
as Emendas do Senado Federal nºs 1 a 52 e 55 a 66, 
com parecer pela rejeição, ressalvados os destaques.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
declarar meu voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputado  
Paulo Teixeira votou contra na primeira votação.

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
possível repetir o número das emendas? Está muito 
barulho! Desculpe – me.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Emendas 
nºs 1 a 52 e 55 a 66.

O SR. JULIO SEMEGHINI – A nossa pergunta é se 
a Emenda nº 51 também tem parecer pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem pa-
recer pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB, 
como vota?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Com o Relator, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com o 
Relator. O PMDB vota “não” às emendas.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Vota 
“não” às emendas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
vota “não”.

Como vota o PT?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “não”.

Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o PTB?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo 
acordo, o Democratas vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como?
O SR. RONALDO CAIADO – O Democratas 

vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O DEM 

vota “não” às emendas.
Como vota o PSDB?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
vota “sim”.

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/
PMN/PRB?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o Bloco vota “não”. Vota com o texto do nosso 
Relator, Deputado  Flávio Dino.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PR?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PDT?

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PV?

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “não”.

Como vota o PTB?
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSC?

O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação as Emendas do Senado Federal de nºs 1 a 52 
e 55 a 66, com parecer pela rejeição, ressalvados os 
destaques.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados  que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADAS.
Mantido o relatório.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós não 
temos possibilidade de fazer destaque, mas queremos 
ressalvar que a Emenda nº 18 é muito importante. Me-
receria um destaque e a nossa aprovação.

É só para ficar essa ressalva.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ficará 

registrada em ata.
O SR. CHICO ALENCAR – E a Emenda nº 13 

também, pois amplia os direitos das mulheres na po-
lítica. E exige reputação ilibada de todos nós, preten-
sos candidatos.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaríamos 
de saber que emendas foram destacadas e a ordem 
em que serão colocadas em votação.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – E se há destaque de banca-
da, Sr. Presidente. Porque eu penso que os destaques 
serão votados em globo, exceto os de bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há des-
taque simples da Emenda nº 15, da Emenda nº 18 e 
da Emenda nº 60, que nós vamos colocar agora em 
votação em globo, não é?

E há destaque de bancada da Emenda nº 4, da 
Emenda nº 5, da Emenda nº 51, da Emenda nº 52 – que 
tira uma expressão dela, não é? Exceto uma expressão 
– e da Emenda nº 54, que elimina uma expressão.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente, requeremos a V. Exª, 
nos termos do art. 161, inciso II, c/c § 2º, do 
RICD, destaque para a votação em separado 
da Emenda nº 15, de autoria do Senado Fede‑
ral, apresentada ao PL nº 5.498/2009.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
2009.

JOSÉ ROCHA, PR/BA.

DESTAQUE SIMPLES 

Senhor Presidente, requeiro nos termos 
dos arts. 117, IX, c/c 161, inciso II, do Regimen‑
to Interno da Câmara dos Deputados , destaque 
para votação em separado da Emenda nº 18, 
oriunda do Senado Federal ao PL 5.498/09.

Sala das Sessões, ___/___/ 2009.
MIRO TEIXEIRA – PDT/RJ.

DESTAQUE SIMPLES 

Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, combinado com o art. 
117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados , destaque para votação em sepa‑
rado da Emenda nº 60, do Senado Federal, 
ao PL 5.498/09.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
2009.

JAIR BOLSONARO – PP – RJ.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeiro, nos ter‑
mos do art. 161, inciso II, e § 2º, combina‑
do com o art. 117, IX, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados , destaque para 
votação em separado da Emenda nº 4, ofe‑
recida pelo Senado Federal ao PL 5.498, 
de 2009.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
2009.

JOSÉ ANÍBAL, Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeiro, nos ter‑
mos do art. 161, inciso II, e § 2º, combina‑
do com o art. 117, IX, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados , destaque para 
votação em separado da Emenda nº 5, ofe‑
recida pelo Senado Federal ao PL 5.498, 
de 2009.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009.
JOSÉ ANÍBAL, Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeiro, nos ter‑
mos do art. 161, inciso II, e § 2º, combinado 
com o art. 117, IX, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados , destaque para vo‑
tação em separado da Emenda nº 51, ofe‑
recida pelo Senado Federal ao PL 5.498, 
de 2009.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
2009.

JOSÉ ANÍBAL, Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeiro, nos ter‑
mos do § 2º do art. 161 do Regimento In‑
terno, destaque para votação em separado 
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do caput do Art. 57 – D, exceto a expressão 
“e “d””, constante da Emenda 52 do Senado 
Federal.

Sala das Sessões, __– de _____– de 
2009.

MENDES RIBEIRO FILHO, Vice – Líder 
do Bloco PMDB/PTC; e CÂNDIDO VACCARE-
ZZA, Líder do PT.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do § 2º do art. 161 do Regimento Interno, des‑
taque para votação em separado da expressão: 
“ou em caso de divulgação de propaganda 
paga”, constante da redação dada ao Art. 57 
– F, pela Emenda nº 54.

Sala das Sessões, __– de setembro de 
2009.

MENDES RIBEIRO FILHO, Vice – Líder 
do Bloco PMDB/PTC; e CÂNDIDO VACCARE-
ZZA, Líder do PT.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os 
destaques de bancada são de que partidos?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há 3 
do PSDB; um do PT, que está dentro do acordo; um 
do PMDB, que está dentro do acordo. Há 5 desta-
ques.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – São 2 em 
acordo e 3 em desacordo?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Isso.
Então, nós vamos à votação em globo dos des-

taques simples.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, são apenas 3 
destaques simples. Então, V.Exa. poderia dar 1 minuto 
para cada Parlamentar.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, para 
encaminhar, como autor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como?
O SR. JAIR BOLSONARO – Sr. Presidente, con-

cede 1 minuto. São só 3.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não. Aque-

le era um requerimento de votação em globo dos des-
taques. Agora há um requerimento para votação em 
globo dos destaques simples apresentados ao projeto 
de lei ora em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento para votação em globo dos des-
taques simples.

REQUERIMENTO DE VOTAÇÃO 
EM GLOBO DOS DESTAQUES

Senhor Presidente, requeremos, nos ter‑
mos do art. 162, inciso XIV, do Regimento 
Interno, a votação em globo dos destaques 
simples apresentados ao PL 5.498/09.

Sala das Sessões, 
HENRIQUE EDUARDO ALVES, Líder 

do Bloco PMDB/PTC; e CÂNDIDO VACCA-
REZZA, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

Para falar contra, concedo a palavra ao Deputado  
Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu não entendo que este-
jamos vivendo o cenário ideal. No meu ponto de vista 
– e apenas para meu uso, com a responsabilidade do 
meu mandato –, nós estamos cometendo uma teme-
ridade com o processo eleitoral.

O que me contém, e muito, nesta discussão é 
o acolhimento da impressão do voto, uma velha ban-
deira do meu partido que foi defendida pelo Deputado  
Brizola Neto aqui, na primeira votação.

Não percebo qualquer argumento capaz de jus-
tificar a pressa. Nós temos prazo, sim. Mas nós temos 
possibilidade. O Presidente da Casa já definiu que 
nas sessões extraordinárias há margem para pautar 
matérias.

Porém, nós aqui, neste Colegiado, temos que nos 
render às maiorias, senão nosso pensamento pode ser 
taxado de autoritário.

Agradeço a V.Exa. a oportunidade de fazer este 
encaminhamento de votação do destaque à Emenda 
nº 18 do Senado, que exige que o registro de candi-
datura seja deferido aos candidatos que comprovem 
idoneidade moral e reputação ilibada.

Eu, em homenagem àqueles que estão nesta 
Casa, digo que aqui poderiam todos se habilitar à 
eleição! Qual é o medo disso aqui? Nós já enfrenta-
mos processo eleitoral, enfrentamos os adversários, 
enfrentamos toda espécie de campanha! Não há nada 
mais transparente do que a atividade política!

Por que deve ser exigido de um candidato, num 
concurso público, uma qualidade – que não pode ser 
chamada de virtude – e de quem disputa um mandato 
eletivo, não? As chapas ficam, às vezes, contamina-
das por pessoas que querem buscar um mandato em 
troca da imunidade! E isso acaba contaminando todos, 
acaba contaminando o coletivo!

Entendo que se tivéssemos a chance de votar isso 
em separado, Sr. Presidente, se desmembrássemos, 
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se submetêssemos essa exigência à manifestação da 
Casa, mesmo que simbólica – não precisa ser nomi-
nal, mesmo que simbólica –, V.Exa. poderia se surpre-
ender, porque o resultado seria a aprovação! É o que 
se percebe nas conversas, diante da perplexidade de 
todos com a não inclusão disso aqui.

Com relação à Internet, Sr. Presidente, confes-
so – lhe que entendo que ela não pode ter qualquer 
espécie de ingerência do Estado. Trata – se de uma 
rede social, foi criada para isso, para os cidadãos se 
falarem. Se houver uma lei dizendo que a Internet é 
livre, amanhã, pode existir outra dizendo que a Internet 
não é livre. Então, não tem que haver qualquer espécie 
de regulamentação.

Mas este é um desabafo, é uma manifestação 
que faço. Na condição de Ministro das Comunicações 
no Governo Lula, defendi essa posição, e o Governo 
a sustentou. Outro dia, o Presidente Lula deu uma 
declaração dizendo que é um absurdo tentar regula-
mentar a Internet.

Quero ver, no fim das contas, como será essa 
campanha eleitoral, mas que se preserve a imagem 
dos Srs. Deputados , que estão aqui expostos a tudo.

Sustento a aprovação da Emenda nº 18, Sr. Pre-
sidente.

Muito obrigado a todos pela atenção.
O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
quero fazer a seguinte observação: respeito muito o 
Deputado  Miro Teixeira, mas não podemos votar isso 
em sessão extraordinária, porque se trata de urgência 
constitucional.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-

minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado  Mendes 
Ribeiro Filho, que falará a favor do requerimento para 
votação em globo dos destaques simples.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Sem revisão do orador.) – Voto favoravelmente, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou con-
ceder a palavra para as orientações.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não es-
tamos achando que a votação é irresponsável. Houve 
um processo e procuramos dar a verdadeira dimensão 

dessa matéria, que sequer é reforma eleitoral, muito 
menos reforma política. Trata – se de atualização e le-
gislação de regras eleitorais, algumas das quais ema-
nadas da Justiça Eleitoral. É um estatuto importante.

Sabemos da sua limitação. O abuso do poder 
econômico continuará nas eleições. Teremos muitas 
dificuldades, as de sempre, para tornar o processo mais 
democrático e possibilitar que as maiorias sociais deste 
País possam se tornar também maiorias políticas.

Mas, ainda com celeridade, é importante votar 
essas matérias em separado, esses destaques, espe-
cialmente o art. 18, porque ninguém há de ser contra 
a idoneidade moral e a reputação ilibada para os pos-
tulantes de cargos eletivos.

Há uma iniciativa popular de lei para que aque-
les condenados em determinados crimes graves não 
possam se candidatar. Há projetos aqui na Casa tra-
mitando a esse respeito. Creio que esse avanço do 
Senado, dos poucos que ele produziu, deveria ser 
incorporado ao nosso projeto. Portanto, a votação do 
art. 18 merece ser destacada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 
V.Exa vota “não” ao requerimento?

O SR. CHICO ALENCAR – Isso, “não” ao reque-
rimento de votação em globo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-
cratas como vota?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – A Liderança do De-
mocratas vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Democra-
tas vota “sim” ao requerimento.

O PT, como vota?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PMDB vota “sim” e lembra a todos que estão 
nos ouvindo que levamos quase 2 meses para fazer 
um acordo político. Esse acordo político precisava ser 
mantido, e só havia uma forma de mantê – lo para vo-
tar o que precisamos votar, que é aprovar o texto que 
estamos aprovando, construído por esta Casa. Não 
houve nenhum ato impensado. Pelo contrário, foi um 
ato de obviedade tamanha, o que justifica o nosso 
momento de votação neste instante.

O PMDB vota “sim”.



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50575 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
mais vai votar?

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “sim”.

O PSDB, Deputado  Silvio Torres?
O SR. SILVIO TORRES (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vota “sim”.

O SR. JAIR BOLSONARO – Quero orientar pelo 
PP, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a 
palavra pelo PP.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou enca-
minhar de acordo com a orientação do Vice – Líder, 
mas deixo claro aos colegas que tenho um destaque 
simples, neste meu 1 minuto, a Emenda nº 60. Há um 
setor da sociedade, Deputado  Michel Temer, os milita-
res da ativa, quer sejam das Forças Armadas ou das 
Forças Auxiliares, que não votam. São excluídos do 
processo eleitoral. A emenda do Senado garante, ou 
melhor, faculta a esses militares da ativa em serviço 
ou em situações originárias da tropa, mediante rodí-
zio, o direito de votar. Nós não podemos tirar o direito 
de o militar votar.

Os Comandantes do Exército que conheço não 
deixam os militares votarem, porque têm medo de um 
acidente, um problema qualquer, então, eles não vo-
tam. Isso acontece em especial nos Estados do Norte 
e do Nordeste.

O apelo que faço ao Relator e a V.Exa. é para 
que acolham essa emenda. Nós não podemos aqui 
retirar o direito de um setor da sociedade, que são os 
militares da ativa, de votar mediante rodízio.

É esse o meu apelo a V.Exa. Encaminho “sim”, 
pela orientação do Líder.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP, por-
tanto, vota “sim” ao requerimento.

Como vota o PTB?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de-
vemos tomar a decisão o mais rapidamente possível, 
porque, se não votarmos, depois, não podemos ficar 
reclamando que o TSE interfere no processo eleitoral. 
Será culpa nossa se isso acontecer. Temos visto várias 
manifestações intempestivas do TSE e, depois, aca-
bamos reclamando pelos cantos. Para que isso não 
aconteça, vamos votar rapidamente essa lei eleitoral.

O voto é “sim”. Não à interferência do TSE no 
processo eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
vota “sim.

Como vota o PDT?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT tem 
clareza do acordo que firmou, principalmente, por ter 
visto atendida a sua principal reivindicação: a questão 
da impressão do voto eletrônico. Porém, em respeito 
aos posicionamentos do nosso Deputado  Miro Teixeira 
– sua Liderança, os mandatos que carrega nas costas, 
sua experiência –, o PDT reafirma o seu compromisso 
com o acordo, mas vamos liberar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
libera a bancada.

Como vota o PR?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Pelo acordo, Sr. Presidente, 
o PR vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “sim”.

Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS encaminha 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 
vota “sim”.

Como vota o PSC?
O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados  que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Agora, 

vamos votar em globo a admissibilidade dos desta-
ques simples.

Como vota o PMDB? (Pausa.) Vota “não”.
Como vota o PT?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PTB?
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PPS? (Pausa.)
O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco Parlamentar 
PSB/PCdoB/PMN/PRB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “não”.

Como vota o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PSDB?
O SR. SILVIO TORRES (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Vota “não”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PP?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PDT?
O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez, 
vou na linha do Deputado  Arnaldo Faria de Sá. Não 
podemos perder a oportunidade de legislar. É um com-
promisso desta Casa. Então, o PDT vai acompanhar 
essa orientação também.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
estão sendo anotados no painel os votos já declina-
dos. Vários partidos declinaram os votos e, lamenta-
velmente, não estão registrados: PP, “não”; PDT, libera; 
PTB, “não”.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, são todos “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
não votou ainda?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 
vota “sim”.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PMDB, 
“não”.

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PV vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV é 
“não”; o PTB também é “não.

PSC?
O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não” 

também.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 

Deputados  que forem pela admissibilidade do reque-
rimento de destaques simples permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

INADMITIDOS.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero deixar registrado que votei “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa destaque de bancada que requer destaque para 
votação em separado da Emenda nº 4 ao projeto de 
lei ora em discussão.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do art. 161, inciso II, e § 2º, combinado com 
o art. 117, IX, do Regimento Interno da Câ‑
mara dos Deputados , destaque para votação 
em separado da Emenda nº 4, oferecida pelo 
Senado Federal ao PL 5.498, de 2009.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
2009.

JOSÉ ANÍBAL, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado  José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, abro 
mão.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado  
Julio Semeghini, para falar a favor.

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , 
sobre essa Emenda 4, temos conversado com vários 
líderes de partidos, e todos eles apoiam, na verdade, 
o mérito dessa emenda.

Do que trata essa emenda? Ela trata de uma das 
coisas que nós não fizemos: a reforma que devería-
mos ter feito, a reforma política. Não discutimos, mas 
todos sabemos da importância de fortalecermos os 
partidos, de dar legitimidade às esferas, às instâncias 
partidárias: ao partido nacional, estadual e municipal. 
Atribuir a cada um desses partidos mais autonomia 
nessa instância, como também a responsabilidade de 
prestar contas, de fazer o seu projeto político, de le-
vantar o seu recurso, até utilizando a parcela que lhes 
cabe do Fundo Nacional, realizar a sua campanha, 
seja municipal, estadual, seja nacional.

Esse destaque – essa emenda, na verdade – 
está exatamente evitando que, quando uma dessas 
instâncias, municipal ou estadual, não cumprir com 
sua responsabilidade, não seja transferido ao partido 
nacional, que não sejam atribuídas as dívidas, ou qual-
quer falha, ao partido nacional. Com isso, estaremos 
sempre dificultando, sobrecarregando, exigindo uma 
estrutura muito maior no nacional, e não atribuindo as 
responsabilidades em cada faixa.

Escutei aqui – apenas do Líder do PT, a quem 
peço que reconsidere a sua posição – vários Senado-
res, presidentes de partidos atuais, pedindo o acata-
mento dessa emenda. Há pouco, escutei o PDT dizer 
que estamos aqui para legislar. No momento em que 
estamos legislando, mesmo que seja um pedaço da 
reforma eleitoral de que o Brasil precisa, estamos nos 
negando, porque não fez parte do acordo e deixamos 
de corrigir uma coisa tão importante que precisamos 
corrigir.

Deixar essa matéria para o futuro é ter certeza de 
que ela não estará mais sendo votada para as próximas 
eleições. Já que não fizemos a reforma partidária, é 
muito importante que comecemos a distribuir respon-
sabilidades e fortalecer os partidos. Não escutamos 
nenhuma posição contrária ao mérito. Então, não en-
tendo por que não aprovamos essa emenda, mesmo 
que ela não faça parte do acordo.

Peço às Sras. e aos Srs. Deputados  que real-
mente legislemos como aqui foi pedido, aprovando a 
Emenda nº 4.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

O PT, como vota?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de explicar que esta é uma emenda que aju-
da, de fato, todos os partidos: o PT, o PMDB, o PSDB, 
principalmente porque, se algum diretório municipal 
cometer um erro, não sobrecarrega o diretório nacio-
nal. Essa é uma posição.

Agora, quero marcar, na Casa, um compromisso: 
quando fizermos um acordo, que não se dê um passo, 
sequer, atrás. Então, mesmo que eu seja contra o PT, 
vou manter o acordo que fiz, na presença de V.Exa., no 
Colégio de Líderes. O PT não tem condições de fazer 
um acordo 2 horas antes e depois não cumpri – lo.

Da nossa parte, vamos manter o acordo no Colé-
gio de Líderes. O nosso encaminhamento é “não”.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, estamos votando aqui para cumprir um calen-
dário. Temos uma data para aprovar a lei, e é por isso 
que estamos fazendo o acordo.

Se tivéssemos que examinar o que veio do Sena-
do como um todo, teríamos mais coisas para aprovei-
tar, só não aproveitamos porque só existia uma forma 
de criar a maioria: votando o projeto da Câmara. As 
pessoas precisam entender, Sr. Presidente, que para 
aprovar um projeto é preciso maioria. E a maioria é o 
projeto da Câmara.

Mais uma coisa, Sr. Presidente, essa matéria não 
tem a exigência de 1 aNº O PMDB se compromete a 
aprovar amanhã mesmo essa matéria para que corri-
jamos o que está sendo dito pelo PSDB.

Quero votar a favor, mas em nome do PMDB, 
em nome do meu Líder, é preciso manter o acordo. O 
acordo é bom para a Câmara, o acordo é bom para o 
Brasil. O acordo não diz da nossa omissão, mas diz 
da nossa busca permanente para que a maioria se 
concretize num projeto que podemos aprovar. E o que 
podemos aprovar é este, Sr. Presidente.

O PSDB vota contra o destaque.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro lembrar ao Líder Vaccarezza e ao Líder Henrique 
Eduardo Alves que o Líder Mário Negromonte tentou 
incluir essas 2 emendas no acordo e não houve a 
possibilidade.

A manutenção do acordo é primordial neste mo-
mento. Além do mais, como lembra o Líder Mendes 
Ribeiro Filho, essas 2 emendas poderão fazer parte 
de um projeto porque elas não têm a proibição consti-
tucional de 1 ano antes da eleição; poderão ser apro-
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vadas a qualquer momento, enquanto o esboço da lei 
precisa ser aprovado 1 ano antes da eleição.

Portanto, Sr. Presidente, para evitar que o TSE 
interfira indevidamente no processo eleitoral, vou votar 
pela manutenção do acordo. Voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PPS? (Pausa.)

Como vota o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas quer reforçar o acordo feito na Presi-
dência, em que o único ponto de concórdia, onde 
todos convergiram, foi exatamente em relação às 
emendas que vieram do Senado Federal relativas 
à Internet.

Várias propostas foram feitas. A representante 
das mulheres, Deputada  Alice Portugal, apresentou 
uma emenda, competente também, e fazia jus à rei-
vindicação. Os Deputados  Mário Negromonte, Jovair 
Arantes e tantos outros apresentaram boas ideais, 
mas o acordo foi esse. Vamos manter aquilo que foi 
acertado com as demais Lideranças.

Sr. Presidente, o voto do Democratas é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
Como vota o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na reunião 
de Líderes, no gabinete de V.Exa., o Líder do nosso 
partido apresentou essa proposta, que foi aceita, for-
mando com isso o acordo. Esse destaque é apenas 
para manter uma emenda, que detalhou.

A Lei nº 9.096, no seu art. 28, § 3º, diz que o 
partido político, em âmbito nacional, não sofrerá a 
suspensão de conta do fundo partidário nem qualquer 
outra punição como consequência de ato praticado por 
óbices regionais ou municipais.

Ora, Sr. Presidente, estamos exatamente deta-
lhando um pouco mais, porque está na lei o que está 
no destaque e na emenda.

Por essas razões, Sr. Presidente, e para manter 
o acordo, o PP encaminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB, 
Líder?

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero re-
gistrar o zelo dos Líderes que se manifestaram aqui 
em relação ao cumprimento de acordos. Quero, no 
restante desta legislatura, não ter de cobrar esse zelo 
em outras matérias.

Quero dizer ao Deputado  Mendes Ribeiro Filho 
que não participei desse acordo. O PSDB foi contra 
esse acordo. Portanto, não estamos impedidos de 
apresentar emendas.

O fato de apresentarmos emendas não quer di-
zer que não saibamos que no jogo político há maioria 
e minoria. Isso é óbvio! É maioria e minoria. A Maioria 
não quer emendas, ela que se oponha às emendas. A 
Minoria quer emendas, e iria discutir todas as emen-
das que vieram do Senado, todas. A Câmara está 
vergonhosamente se omitindo de fazê – lo e por isso 
mesmo voto a favor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
mais vai votar? (Pausa.) PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
entende que o destaque é bom, assim como outros 
destaques também o seriam. Muita matéria boa, mui-
ta coisa boa, mas não tínhamos um tempo preparado 
para isso, e houve um acordo. De fato, vamos manter 
o acordo, vamos cumpri – lo, mesmo sabendo que 
algumas coisas poderiam ser aproveitadas e não o 
foram. Podemos aproveitá – las por causa da não exi-
gência do prazo.

O PR vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
O Bloco?
A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco vota 
“não”, pela manutenção do acordo, com toda a cons-
ciência das concessões que tiveram de ser feitas em 
vários âmbitos. Pelo acordo e pela natureza de ação 
proativa da Câmara dos Deputados , vota “não”.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, pelo 
PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não” 
o Bloco.

Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas lembrando aquilo que o Deputado  Benedito de 
Lira já disse: a lei em vigor, de 1995, que não foi al-
terada pela nossa atualização aqui, já assegura que 
o partido, em âmbito nacional, não sofrerá sanção, 
inclusive suspensão do pagamento do Fundo Parti-
dário, por equívocos, erros ou delitos cometidos por 
instâncias inferiores. Isso já está na lei. Poderemos 
até, em outra oportunidade, discutir se é correto ou 
não, já que o partido tem que ser um corpo orgânico 
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e solidário. A emenda do Senado apenas detalhou 
semanticamente isso.

Portanto, também não é uma questão importante. 
O nosso voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O voto 
é “não”.

O SR. BRIZOLA NETO – Sr. Presidente, pelo 
PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PDT?

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PV?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “não”.

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV, em 
nome do acordo, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PPS? (Pausa.) O PPS vota “não”.

Como vota o PSC?
O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo 
acordo, também vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a emenda.

EMENDA nº 4
Inclua – se, na forma dada pelo art. 2º do Projeto, 

a seguinte alteração ao § 3º do art. 28 da Lei nº 9.096, 
de 19 de setembro de 1995:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º O partido político, em nível nacional, 

não poderá ser processado, julgado, conde-
nado, ou ter bens e recursos penhorados ou 
constrangidos, nem sofrerá suspensão das 
cotas do Fundo Partidário nem qualquer outra 
punição como consequência de atos praticados 
por órgãos regionais ou municipais.

....................................................” (NR)

.....................................................”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação da emenda permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

REJEITADA.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
para votação em separado da Emenda nº 5 ao projeto 
de lei ora em discussão.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do art. 161, inciso II, e § 2º, combinado com 
o art. 117, IX, do Regimento Interno da Câ‑
mara dos Deputados , destaque para votação 
em separado da Emenda nº 5, oferecida pelo 
Senado Federal ao PL 5.498, de 2009.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
2009.

JOSÉ ANÍBAL, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado  José Aníbal. (Pausa.)

Deputado  Julio Semeghini.
O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós vamos abrir 
mão, porque não faz sentido colocar em votação a 
Emenda nº 5, uma vez que a mais importante, na ver-
dade, a Emenda nº 4, nós vimos que foi exatamente 
para manter o acordo.

Então, para ganharmos tempo, vamos abrir mão 
de perder tempo. Vamos ganhar tempo e colocá – la 
em votação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mes-
mo abrindo mão tem de votar o DVS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – De qual-
quer maneira, vamos ter de votar.

O SR. JULIO SEMEGHINI – Nós só estamos 
abrindo mão de falar, Sr. Presidente, para ganhar 
tempo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a emenda.

EMENDA Nº 5
Insira – se no art. 2º do Projeto a seguinte alte‑

ração no art. 32 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro 
de 1995, para acrescentar § 4º:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
“Art. 32.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Inexistindo receitas e despesas no 

período, o órgão municipal do partido poderá 
substituir o balanço e os balancetes por de-
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claração nesse sentido, obedecidos os mesmo 
prazos previstos neste artigo.” (NR)

 ..............................................................

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aque-
les que forem a favor permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 

para votação em separado da Emenda nº 51 ao projeto 
de lei ora em discussão.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do art. 161, inciso II, e § 2º, combinado com 
o art. 117, IX, do Regimento Interno da Câ‑
mara dos Deputados , destaque para votação 
em separado da Emenda nº 51, oferecida pelo 
Senado Federal ao PL 5.498, de 2009.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
2009.

JOSÉ ANÍBAL, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado  Julio Semeghini.

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , 
como esta emenda trata de Internet, não estava fora 
do acordo. Entendo que há um esforço muito grande 
do Congresso Nacional para avançar o mais possível 
no uso da Internet. Quero parabenizar o grupo de tra-
balho liderado pelo Deputado  Flávio Dino e pelos Se-
nadores, que avançaram passo a passo.

Agora, da maneira como foi construído o acor-
do, tiramos essa emenda que permite que nos sites 
de propaganda devidamente registrados na Receita 
que têm o propósito, o objetivo de divulgar essa pro-
paganda, possamos acrescentar a propaganda paga. 
Mesmo que eu não concorde inicialmente. Na emen-
da está dito apenas para os candidatos a Presidente. 
Vejam bem a importância disso.

Hoje, mais de 20% da população brasileira tem 
acesso e usa normalmente a Internet; grande parte 
dela está numa faixa que quase não lê jornais e revis-
tas. Se tirarmos a possibilidade da propaganda dos 
candidatos a Presidente, vamos afastar todos esses 
jovens que têm outra forma de se comunicar que não 
a tão tradicional da imprensa escrita.

Então, não podemos dar um passo atrás, depois 
de tanta luta do Senado, permitindo que sejam apenas 
inseridas as candidaturas dos Presidentes nesse site 
para chamar a atenção, para despertar todos aqueles 

que têm no seu mundo de comunicação hoje a Internet. 
Seria um retrocesso muito grande esta Câmara vetar, 
negar um passo que foi, com muito debate, acrescen-
tado no rumo da Internet, que o Brasil precisa, que o 
brasileiro quer e que todos nós merecemos.

É muito importante que acatemos esta emenda 
e que, se possível, avancemos, não limitando apenas 
aos candidatos a Presidente da República. Por isso, 
peço encarecidamente às Sras. e Srs. Deputados  que, 
como isso não é parte do acordo, não tiremos o avan-
ço que o Senado, a muito custo, concluiu avançando 
na democratização da mídia, sobretudo por meio da 
Internet.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputado  
José Aníbal está inscrito? (Pausa)

Com a palavra o Deputado  Fernando Gabeira.
Vamos permanecer em plenário, porque, se hou-

ver verificação em algum momento, teremos quorum.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV – RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados , 
reconheço que já é tarde; reconheço que há um acordo. 
Estou aqui apenas para repetir uma coisa que repeti-
rei para sempre: nós não podemos aplicar à Internet 
as mesmas regras que aplicamos a uma concessio-
nária pública.

Nesse sentido, a posição da Câmara dos 
Deputados  proibindo a propaganda paga na Internet 
era um equívoco. A posição do Senado permitindo aos 
presidenciáveis é um meio equívoco. Nós precisamos 
solucionar esse equívoco de forma ampla, permitindo 
a propaganda paga para todos.

Já falei com muitos Deputados  aqui que dizem o 
seguinte: “Mas como não restringir o poder econômi‑
co? Como não evitar que o poder econômico provoque 
desequilíbrio nas eleições?”

Temos algum caminho para evitar o desequilíbrio 
do poder econômico, mas não vamos aos jornais e 
proibimos a propaganda nos jornais. Por quê? Porque 
não é possível. Os jornais não estão sujeitos às regras 
da televisão e do rádio. E mesmo a televisão e o rádio, 
quando entram na Internet, passam a viver uma nova 
lógica, porque a Internet é interativa.

Uma reportagem da TV Globo pode ser modifi-
cada na Internet: podemos tirar o fundo, colocar outra 
música, atribuir outra fala ao locutor. Eu mesmo vi o 
Lasier Martins, repórter da TV Globo, que teve repro-
duzido na Internet o acidente que sofreu em inúmeras 
versões, porque a Internet é livre.

Peço aos Deputados  que não caiam na tentação 
de dominar a Internet. Não caiam nessa tentação, por-
que ela está fora do nosso poder. O que vai acontecer 
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é gente ancorada fora do Brasil fazer o que quer na 
Internet e não podermos fazer nada.

Eu mesmo já tomei minhas providências, porque 
quero manter minha liberdade, mas não a liberdade 
de ter a propaganda. A propaganda é a liberdade dos 
meios de comunicação e das pessoas que estão no 
blog.

Ouvi na reunião uma história assim: “Não pode‑
mos permitir a propaganda na Internet porque a pro‑
paganda no muro é proibida”. Eu disse: “O muro não 
é a Internet. A Internet é o interior da casa”. Quando 
se abre a propaganda num blog é porque o acessou 
e decidiu visitá – lo.

Portanto, estamos cometendo um equívoco fora 
do comum. Peço que mantenham a possibilidade de 
os presidenciáveis anunciarem. Se mantivermos essa 
decisão, poderei entrar na Justiça e conquistar para 
V.Exas. o direito a terem uma propaganda na Internet, 
para todos os candidatos a Senador o direito a terem 
uma propaganda na Internet, para todos os candida-
tos a Governador o direito a terem uma propaganda 
na Internet.

O que estamos fazendo hoje? Roubando esse 
direito. O Senado roubou a metade e nós vamos rou-
bar a outra metade – não vamos permitir que as pes-
soas tenham.

Vamos votar, mas com o esclarecimento de que 
não podemos cometer esse autoritarismo sobre a In-
ternet, que é livre e vai continuar. Vai desafiar a Câ-
mara dos Deputados  permanentemente. V.Exas. vão 
pagar por isso. Eu não queria que acontecesse isso, 
mas vão pagar de forma desagradável.

Compreendam o mundo em que vivemos e to-
mem as decisões em função deste mundo em que 
estamos vivendo!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
orientam os Srs. Líderes?

Como vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 

– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não” à 
emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votamos “não” 
à emenda porque somos contrários a esse tipo de pro-
paganda paga. Ela é elitista e discriminatória.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL quer 
manter o acordo e vai votar contra a emenda por uma 
razão muito simples: aqui estamos falando de propa-
ganda paga, de recursos, de competição com recursos. 
Isso não é liberdade na Internet.

No nosso entendimento, a liberdade na Internet 
é a liberdade do usuário, é a liberdade do cidadão, 
mas não é a liberdade dos grandes portais de notícias 
que vão fazer campanha, que vão encher as burras 
de dinheiro com propaganda. Que não fosse só para 
Presidente, seria para os outros, e continuaria sendo 
propaganda paga, ou seja, dinheiro, negócio, merca-
do de Internet.

Há uma coisa chamada mercado da Internet. A 
Internet é livre para o blog, para o Twitter, para os sites 
de relacionamento, para sites pessoais etc., mas os 
portais e a pressão que existe nessa direção eliminam 
a liberdade na Internet, porque garantem a quem tem 
recursos competir mais, como também nos outros ór-
gãos em que é permitida a propaganda.

Um anúncio em jornal custa 100 mil reais, e as 
pessoas pagam. Financiado por quem? Essa é a nos-
sa reforma eleitoral, porque não fizemos uma reforma 
política para acabar com o financiamento privado. Do 
contrário, não estaríamos nem discutindo isso aqui, 
debatendo Internet.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente. 
O Democratas vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PSDB, Líder José Aníbal?

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Em primeiro lugar, Sr. Pre-
sidente, é surpreendente o que ouvimos aqui no sen-
tido de que “é elitista a propaganda paga na Internet”. 
Afinal, quem diz isso faz propaganda em jornal, nos 
grandes jornais, o que é muito mais caro, muito mais 
elitista nesse conceito.

A Internet realmente precisa não ter nenhum tipo 
de limitação e ter todas as possibilidades dos outros 
veículos que se comunicam com a sociedade.

Portanto, sem isso aqui, estamos diminuindo no-
vamente o espírito original da proposta da Câmara, o 
acesso e a possibilidade do uso da Internet nas cam-
panhas eleitorais.

Nosso voto é “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
vota “sim”.

O Bloco, como vota?
O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PTB?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
acordo que fizemos tem uma lógica, e, dentro dessa 
lógica, quero votar rapidamente, porque não quero que 
o TSE interfira mais no processo eleitoral, haja vista a 
decisão desta semana do Ministro Eros Grau, no Su-
premo Tribunal Federal.

No TSE, o Ministro Eros Grau foi o Relator do 
processo de cassação do Governador Jackson Lago, 
e, agora, no STF, dá uma liminar suspendendo todos 
os demais processos. Isso é o TSE.

Então, temos de tomar cuidado e, para tanto, 
votar logo. Na própria decisão a respeito dos Verea-
dores em 2004, tomada por meio de resolução, eles 
diminuíram o número de membros nas Câmaras Mu-
nicipais. Ao final da resolução, está: “Até que emenda 
constitucional possa prover números diferentes”. E 
quando vamos fazer isso, dizem que é ilegal. Ilegal, 
de certa maneira, é a interferência do TSE no pro-
cesso eleitoral.

Portanto, votando “não” estaremos impedindo a 
interferência indevida do TSE no processo eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR, 
como vota?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PDT?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tamos votando a propaganda paga na Internet. Esse 
é um assunto importante, evidentemente, e claro que 
não deveríamos dar um tratamento diferenciado a jor-
nal e Internet. Precisamos avançar para permitir que 
a Internet possa ter propaganda paga, a exemplo do 
jornal, porque também é um meio de comunicação, e 
hoje com muito mais força que o jornal. Ou proibimos 
os 2, ou permitimos que ambos façam.

Estamos, porém, numa situação de dificuldade. 
Fizemos um acordo, e o PPS vai cumprir esse acordo, 
votando “não”, mas com a convicção de que, para a 
próxima eleição, vamos ter de regulamentar para per-
mitir isso. Ou proibamos todos, ou permitamos a todos, 
de uma forma justa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, defende-
mos um princípio fundamental para que o processo 
eleitoral seja democrático e justo e permita a todo e 
qualquer cidadão brasileiro concorrer com direitos 
iguais com qualquer outro candidato, em qualquer 
região do Brasil: o de que não haja influência eco-
nômica. Precisamos trabalhar insistentemente para 
que, no processo eleitoral, seja valorizado o conte-
údo do candidato, não o quanto ele tem para gastar 
na campanha.

Infelizmente – e todos sabem que isso é ver-
dade –, nem sempre quem tem mais votos é quem 
trabalha mais ou quem tem a melhor posição e a me-
lhor opinião. O que tem influenciado as campanhas 
eleitorais neste País, de Vereador a Presidente da 
República, passando pelo Parlamento, é quem tem 
maior poder econômico, mesmo com as restrições 
da lei dos últimos anos.

Para terminar, Sr. Presidente, respeitando a po-
sição do Deputado  Fernando Gabeira, que tem dado 
grande contribuição para esta Casa – e tem lógica 
o que disse S.Exa. –, mas, atendendo à posição da 
maioria do Partido Verde, votamos “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “não”.

Falta o PSC.
O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP) – Sr. Presi-

dente, solicito verificação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verifica-

ção concedida.
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ) 

– Verificação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 

Srs. Deputados  que tomem os seus assentos, 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. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convido os 
Deputados  do Partido Progressista a virem ao plená-
rio. Estamos em votação nominal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB en-
caminha o voto “sim”.

O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há vários postos 
de votação desativados.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cha-
mamos os Srs. Parlamentares que estão nas várias 
dependências da Casa para que venham votar.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cha-
mamos os Deputados  do Democratas para virem ao 
Plenário votar “não”, a fim de encerrarmos a votação e 
aprovarmos as novas regras da reforma eleitoral.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
uma declaração de voto em relação a esse projeto cuja 
votação acaba de ser encerrada. Votei contrariamente 
à proposta, por inúmeros motivos.

Em primeiro lugar, discordei quando foi aprova-
da na Câmara. A matéria foi para o Senado, e aquela 
Casa incorporou uma série de avanços ao texto aqui 
aprovado. E, hoje, na Câmara, o projeto foi votado de 
afogadilho – foi feito um acordo de afogadilho, e dis-
cordo dos termos desse acordo.

Em segundo lugar, o projeto votado nesta noite 
restringe mecanismos que, na última eleição presi-

dencial, eram mais amplos, como é o caso do uso da 
Internet.

Por isso, Sr. Presidente, declaro meu voto con-
trário ao projeto. Acho que foi um retrocesso que co-
metemos, nesta noite, na Câmara.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
vido os vários companheiros que se encontram nas 
demais dependências da Casa para que acorram ao 
plenário.

É a última votação. Se não houver quorum, a ma-
téria ficará inconclusa. Precisamos concluir esta para 
terminarmos a votação da matéria eleitoral, que trata 
da legislação para a próxima eleição. Se isso não for 
conseguido, a responsabilidade será nossa, e o TSE 
terá total liberdade para mandar e desmandar no pro-
cesso eleitoral.

Portanto, Sr. Presidente, convoco todos aque-
les que se encontram nas diferentes dependências 
da Casa para que venham ao plenário votar, porque 
esta votação é extremamente importante pois conclui 
o processo eleitoral. Lembro inclusive que, na última 
eleição de que participamos em 2006, a própria Justi-
ça Eleitoral orientou que as pessoas que colaboraram 
com a campanha transformassem sua participação 
em bônus.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido da República convoca seus membros a virem ao 
plenário votar. Precisamos conseguir quorum. Estão 
registrados apenas 170 Deputados  no painel e, repito, 
é importante que haja quorum.

Então, pedimos aos membros do Partido da Re-
pública que venham votar.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vota-
ção em globo dos destaques simples, votei “não”, e na 
admissibilidade dos destaques simples, votei “sim”.

O SR. PAULO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fa-
zer um protesto em relação ao Relator desse projeto, 
Deputado  Flávio Dino, com quem tive enorme dificul-
dade de dialogar. Talvez por ter sido magistrado, o 
Deputado  Flávio Dino esteja habituado a receber su-
gestões em petições.
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Faço o registro de público porque pude dialogar 
com todos na Câmara dos Deputados , e os meus ar-
gumentos não foram desqualificados – às vezes, o in-
terlocutor até nos convence dos seus argumentos.

Espero que os futuros debates envolvendo o 
Relator Flávio Dino possam ser diferentes, mas deixo 
registrada a minha insatisfação pessoal.

Igualmente, quero registrar que esse projeto foi 
votado no dia de ontem no Senado, e não tínhamos a 
separata, a votação do Senado hoje em mãos. Mesmo 
assim, iniciamos o processo.

Como foi bem lembrado pelo Deputado  Mendes 
Ribeiro, dizia Bismarck: “Se o povo soubesse como 
são feitas as salchichas e as leis, certamente não 
dormiria tranquilo”.

Faço, portanto, o registro do meu protesto.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O 
Democratas solicita que os seus Deputados  venham a 
plenário, pois estamos em processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado  Cândido Vaccarezza, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados , vivemos aqui o momento alto do 
Parlamento. E, em nome da bancada do PT, quero pa-
rabenizar o Deputado  Flávio Dino, que, nestes 3 ou 4 
meses de discussão, realizou um trabalho consciente 
e adequado, ouvindo os partidos, as bancadas.

Encerramos esse processo de discussão com 
uma proposta bem arrumada, tanto que poucas ques-
tões foram alteradas no Senado, apesar das 60 emen-
das.

Em segundo lugar, Sr. Presidente Michel Temer, 
quero destacar o debate aqui travado sob a liderança 
de V.Exa., que foi muito importante. Não é verdade que 
estejamos discutindo de afogadilho.

Nomeei uma comissão no PT, coordenada pelo 
Deputado  Geraldo Magela, que tinha autoridade, sim, 
para falar pelo partido. E S.Exa., ouvindo a discussão 
interna, os companheiros, ajudou a formatar esse 
projeto. Depois da discussão no Colégio de Líderes, 
a partir das colaborações e decisões do Senado, che-
gamos a um acordo amplamente majoritário, o que se 
refletiu em todas as votações hoje e nos permitiu, a 
partir da discussão na Câmara e no Senado, definir 
uma lei eleitoral para 2010 muito mais ampla do que 
a que tínhamos. Ampla não no sentido de facilidades, 

mas no sentido de regras claras, que atendam à de-
mocracia e aos partidos.

Não é verdade também que tínhamos mais liber-
dade na Internet do que teremos com essa lei. Não é 
verdade. A Câmara ampliou bastante. O TSE restringiu 
a ponto de não permitir que os candidatos tivessem 
o seu próprio site, até definiu o site pontocam. Aqui, 
não; esta Casa fez avanços importantes.

Quero, então, parabenizar os Líderes e o Presi-
dente Michel Temer, que conduziu esse trabalho de 
forma consistente, profunda, segura, consultando as 
pessoas e sem cair no canto da sereia. Quem repre-
senta o povo brasileiro e quem pode legislar é esta 
Casa e o Senado Federal, nos termos definidos pela 
Constituição e pelo Estado Democrático de Direito. E 
foi assim que aprovamos essa lei.

Portanto, ao encerrar, mais uma vez, agradeço ao 
Deputado  Magela as colaborações e a representação 
do nosso partido nessa Comissão.

Quero também dirigir – me aos companheiros do 
partido, bem como à população que nos ouve agora, 
para ressaltar que, independentemente do que dizem, 
foi um avanço para a democracia brasileira. Estamos 
prevendo e normatizando uma série de questões em 
lei, para não deixar que o TSE legisle – isso inclusive 
ajuda o TSE –, porque quem tem de legislar, repito, é 
esta Casa. E a Câmara mostra o seu peso quando le-
gisla, quando decide como será a nova lei eleitoral.

Ninguém confundiu essa lei eleitoral com reforma 
política. Somos partidários, defendemos a reforma polí-
tica e lutamos por ela. Tenho encaminhado nesta Casa 
para elegermos um Congresso revisor que execute a 
reforma política. Esse é um debate da Casa, o outro é 
a lei eleitoral. Nessa lei eleitoral ampliamos em relação 
ao TSE, e muito, o uso da Internet, sou partidário do 
uso livre da Internet, mas somos 513 Deputados  filia-
dos a diferentes partidos. É claro que há Deputados  
que podem falar por si, mas não vou valorizar quem 
fala por si, quero valorizar as articulações partidárias, 
os acordos partidários e os passos que estamos dan-
do para viabilizar a lei eleitoral.

Vejo aqui o Deputado  Flávio Dino, a quem mais 
uma vez parabenizo pelo trabalho que fez. Obrigado, 
Deputado  Flávio DiNº Parabenizo também V.Exa., Sr. 
Presidente, pela condução dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 
Srs. Deputados  que venham ao plenário para encer-
rarmos este processo. Falta pouco para votar.
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O SR. BRIZOLA NETO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para uma rápida comunicação.

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. pela tenaci-
dade em insistir e colocar em votação essa matéria, 
fazer com que a Câmara dos Deputados  promova a 
sua reforma eleitoral; parabenizo o Relator, Deputado  
Flávio Dino, que soube aturar as pressões no sentido 
de garantir algumas alterações feitas no Senado Fede-
ral e que não convinham à discussão neste momento 
na Câmara dos Deputados ; parabenizo os Líderes; e 
destaco aquilo que consideramos o mais importante 
de todo este projeto de reforma eleitoral. Quando não 
se tem a segurança do sistema eleitoral que garante a 
representação dos eleitos, nada mais tem segurança 
no ordenamento jurídico, até os princípios de sobera-
nia popular podem ser questionados.

Esta reforma eleitoral traz a impressão simultâ-
nea do voto eletrônico, garantindo a lisura do proces-
so eleitoral que até então não era garantida ao eleitor 
brasileiro. O Brasil vai no sentido do que ocorre em 
todo o mundo, do que ocorre na Alemanha, com as 
condenações do Tribunal Constitucional alemão em 
relação à urna eletrônica sem voto impresso, no que 
ocorre nos Estados Unidos, onde neste momento tra-
mita projeto que também garante a impressão do voto 
nas urnas eletrônicas.

Parabenizo todos os Líderes, em especial o Re-
lator pela coragem em manter esse dispositivo no 
texto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

esperar aqui até dar os 257 votos. Vamos passar a 
noite aqui.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado  Sandro Mabel, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PR.

O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , também quero parabenizar a Casa pela 
votação do projeto da reforma eleitoral.

Acho que a reforma eleitoral está sendo elabo-
rada como devem ser todas as reformas neste País. 
O ótimo é inimigo do bom. Quando V.Exa. decidiu, na-
quela Mesa, com todos os Líderes, que tínhamos de 

votar o bom e não o ótimo, acertamos, porque, apesar 
de todas as dificuldades, a reforma está sendo votada. 
Se fôssemos votar as 67 emendas do projeto, iríamos 
tentar uma ótima reforma, porém, infelizmente, ela não 
seria aprovada.

Portanto, Sr. Presidente, devido à demonstração 
que V.Exa. sempre dá, de equilíbrio, de saber discernir 
bem as coisas e passar para nós, Líderes, a tranqui-
lidade e firmeza de como deve ser conduzida a vota-
ção, conseguimos novamente aprovar mais um projeto 
importante: a reforma eleitoral.

Parabenizo todos os Líderes e todos os que parti-
ciparam da luta por essa reforma eleitoral. Cumprimento 
o Relator Flávio Dino, todos os partidos, em especial, 
o Deputado  Lincoln Portela, Líder do meu partido, que 
conduziu a reforma eleitoral.

Quero ainda dizer, Sr. Presidente, que as leis têm 
de ser elaboradas dessa forma, aos poucos. É com 
essa visão que também luto pela reforma tributária. 
Ela não é ótima, mas é boa.

Outro dia, eu e o Deputado  Henrique Eduardo 
Alves tivemos oportunidade de estar juntos em um 
embate da reforma tributária no Estado de S.Exa., Rio 
Grande do Norte, e pude ver que, quando as pessoas 
conhecem a reforma, encantam – se com ela, princi-
palmente porque não esperam o ótimo, porque o ótimo 
não existe em nada, existe o bom.

Existe o bom, e esta Casa, fazendo o bom, faz 
muito pelo País. Por isso que esperamos, ainda, com 
toda fé e coragem, entrincheirado, devido aos tiros que 
levo todos os dias, pelas perguntas que me fazem em 
todos os lugares que eu ando: “E essa reforma vai ou 
não vai?” Penso que as pessoas mais pobres deve-
riam perguntar isso para todos os Deputados , porque 
elas ganharão muito com a reforma tributária. Estamos 
dando oportunidade de o aposentado ter mais 25% no 
seu bolso, e não mais 2% ou 3% de aumento.

Sr. Presidente, ao mesmo tempo, quero pedir 
aos Líderes e aos Deputados  que aqui estão que nos 
ajudem no compromisso de votar a urgência de tema 
de interesse daquelas senhoras e senhores que estão 
nas galerias. São pessoas que trabalham pela infra-
estrutura do País, funcionários do DNIT, engenheiros 
que ganham 2 mil e 700 reais por mês, que estudaram, 
lutaram, se formaram e estão ali com o holerite não 
mão, pedindo para que seja votado um bônus que se 
adapte ao salário deles até 1º de janeiro, quando po-
derá melhorar ou acertar o Plano de Cargos e Salários. 
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Não é possível um engenheiro, que lutou no banco da 
escola, receber 2 mil e 700 reais por mês.

Portanto, peço aos Líderes e a V.Exas., logo 
após o encerramento dessa votação, que nos deixem 
votar a favor desses lutadores que fazem a infraestru-
tura do País.

Para os senhores terem ideia, um analista do 
Tribunal de Contas ganha 15 mil reais, e o engenhei-
ro que vai para o campo, trabalha à beira do asfalto, 
sob sol ou chuva, que luta para que nada dê errado, 
ganha 2 mil e 700 reais.

Sr. Presidente, para encerrar, volto a pedir aos 
Líderes de todos os partidos: não vamos politizar a 
discussão sobre isso ou aquilo. Vamos dar condições 
para que essas pessoas possam ter um salário, se não 
digno, porque o que está sendo feito no bônus ainda 
não é dignidade, mas justo. Que possamos dar a eles 
pelo menos a certeza de que poderão sobreviver mais 
alguns meses para, em janeiro, terem um salário um 
pouco mais justo.

Por isso, peço aos Líderes: não derrubem esse 
painel; deixem – nos votar a questão do DNIT, porque 
esta é a única janela que nós temos. Essas pessoas 
esperam desde abril por essa votação. Amanhã, me-
didas provisórias trancarão a pauta novamente.

Portanto, Deputado  Julio Semeghini, V.Exa. que 
também é da luta pela infraestrutura, ajude – nos! Va-
mos votar, vamos dar condições para essas pessoas, 
que trabalharam o dia inteiro, poderem ir para casa 
felizes hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, depois do discurso quase poético do Líder 
Sandro Mabel e convencido de que conseguiremos 
concluir o processo de votação das mudanças na lei 
eleitoral ainda no dia de hoje, aproveito para registrar 
o grande trabalho feito pelo Deputado  Flávio Dino, Re-
lator da matéria. Esse trabalho não foi feito hoje, mas 
durante mais de 3 meses, a partir do momento em que 
o Deputado  Michel Temer, com seu espírito público e 
sua visão, teve a capacidade de compreender que o 
Parlamento brasileiro não poderia abdicar de uma fun-
ção que é sua. Mais uma vez, percebeu que o Tribunal 

Eleitoral acabaria por legislar na lacuna deixada pelo 
Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo.

O Presidente Michel Temer conseguiu criar con-
dições políticas para fazermos um acordo de votação 
de matéria complexa, embora ela não esgote o tema, 
evidentemente. Isso foi devido à habilidade do Deputado  
Flávio Dino, devido ao apoio político de quase todos 
os Líderes partidários e devido à dedicação pessoal 
de alguns Parlamentares. Quero registrar a participa-
ção dos Deputados  Carlos Sampaio, Mendes Ribeiro 
Filho, Magela; já citei a participação dos Deputados  
Flávio Dino, Eduardo Cunha, Osmar Serraglio, Lincoln 
Portela e de tantas pessoas que foram designadas por 
seus partidos para costurar aquilo que era possível e 
que certamente é um avanço importante na legisla-
ção eleitoral.

Está longe, muito longe de ser a reforma política 
tão desejada e sonhada por esta Casa e que um dia 
espero ainda ver aprovada pelo Congresso Nacional.

Mas é evidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados , que essa reforma eleitoral traz avanços. 
Na Internet não há dúvida. A Internet era proibida, e 
hoje estamos permitindo que a Internet seja utilizada 
como meio universal de comunicação, um meio irre-
versível. Na minha opinião, ela deve ser a mais livre 
possível, evidentemente preservado o direito à defesa, 
condenados o anonimato e a agressão indevida, como 
aliás está acontecendo nesse projeto.

Reitero o agradecimento a todos aqueles que 
contribuíram para a aprovação dessa mudança na 
legislação eleitoral. A luta continua. Nós não vamos 
parar por aí. Aquilo que não pôde ser apreciado agora 
será objeto de outro projeto que esta Casa haverá de 
aprovar dentro em breve.

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. pelo empenho 
político e pelo prestígio muito grande que emprestou 
a essa votação.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesse acor-
do de afogadilho feito aqui hoje há um retrocesso gra-
víssimo. Já se está aqui discutindo que a Câmara dos 
Deputados  incorporou a Internet. A Internet já existe, 
independentemente da Câmara dos Deputados . Esta 
Casa só não cometeu o desatino de ter posição rea-
cionária e conservadora sobre a Internet, finalmente 
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até burra, com uma posição inteligente: acatar o Se-
nado Federal.

Sr. Presidente, estou vendo que o art. 57 – D, da 
Emenda nº 52, que veio do Senado Federal, e que o 
Relator acatou, submete a Internet às mesmas regras 
de rádio e televisão.

Isso é um retrocesso. Está aqui: o Relator aca-
tou o art. 57 – D, vindo do Senado Federal, mas, em 
seguida, ele manteve “...que é facultada às empresas 
de comunicação social e aos provedores a veiculação 
na Internet de debate sobre as eleições, observado o 
disposto no art. 46”. O art. 46 é o artigo que define as 
normas para os debates em rádio e televisão. Quer di-
zer, de um lado, acata o que vem do Senado Federal, 
e, de outro, subjuga as leis que estão regendo rádio 
e televisão.

É um retrocesso. Em vez do avançar, nós retro-
cedemos.

O SR. FLÁVIO DINO – Sr. Presidente, para es-
clarecer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Antes, eu 
quero apenas fazer um registro.

O SR. FLÁVIO DINO – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O 

Deputado  Antonio Carlos Magalhães Neto elogiou 
a tantos, mas não se autoelogiou. Então, eu acho 
que é dever da Mesa também dizer do trabalho ex-
traordinário que ele teve junto a essa Comissão. Eu 
quero cumprimentar a todos que trabalharam nessa 
Comissão. Quando não conseguimos levar adiante 
a reforma política, pensamos em fazer pelo menos 
uma lei eleitoral.

Então, quero deixar registrado nos Anais da Casa 
o trabalho desempenhado pelo Deputado  ACM Neto, 
que não se furtou, não deixou de elogiar a todos, mas 
esqueceu de autoelogiar – se. É o elogio que a Mesa 
lhe faz.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado  Flávio Dino.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero iniciar 
exatamente realçando o papel de V.Exa. no patrocínio 
político, do Colégio de Líderes – está ao seu lado o 
Líder do PMDB –, e ressaltar o papel do Deputado  An-
tonio Carlos Magalhães Neto, que coordenou o nosso 
grupo de trabalho.

Em relação ao que o eminente Deputado  José 
Aníbal disse, quero apenas realçar que essas regras 
do art. 46 que ele cita estão em vigor há 12 anos e fo-
ram aprovadas aqui por amplo consenso, porque são 
regras democráticas. Elas são regras que garantem 
que a Minoria de hoje possa ser a Maioria de amanhã. 
Isso não é censura, mas alternância no Poder. Isso é 
uma ideia republicana.

O que nós fizemos é dizer que essas regras que 
vigoram, repito, há 12 anos – portanto, não podem 
ser qualificadas de retrocesso – sejam também apli-
cáveis a uma dimensão, e é importante esclarecer 
isso, a atuação das empresas de comunicação social 
na Internet.

Não é a Internet. Qualquer blogueiro que nos 
ouve ou assiste à sessão neste momento poderá fa-
zer debate, do modo como quiser, chamando quem 
quiser, a hora que quiser, o dia que quiser, sem regra 
alguma. Agora, as empresas de comunicação social 
realmente é algo diferente.

Então, esse é o esclarecimento e a homenagem 
ao ilustre Líder José Aníbal, agradecendo a V.Exa.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não, o acordo era só não 
remeter o observado ao disposto no art. 46. Aí estaria 
dentro do espírito de liberar a Internet.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encerrar a votação.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação. (Palmas.)

Votaram “sim” 38 Srs. Parlamentares, votaram 
“não” 221 Srs. Parlamentares, abstiveram – se 3 Srs. 
Parlamentares.

FOI REJEITADA A EMENDA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL Nº 5498/2009 – DVS – PSDB – EMEN-
DA 51 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 16/09/2009 22:36
Encerramento da votação: 16/09/2009 23:02
Presidiram a Votação: Michel Temer 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar aqui o destaque para a votação em separado do 
caput do art. 57 – D, exceto a expressão “e ‘d’”, cons-
tante da Emenda nº 52 do Senado Federal.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do § 2º do art. 161 do Regimento Interno, des‑
taque para votação em separado do caput do 
Art. 57 – D, exceto a expressão “e “d””, cons‑
tante da Emenda 52 do Senado Federal.

Sala das Sessões, __– de _____– de 
2009.

MENDES RIBEIRO FILHO, Vice – Líder 
do Bloco PMDB/PTC; e CÂNDIDO VACCARE-
ZZA, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, rapidamente, Deputado  Flávio DiNº (Pausa.)

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É ape-
nas para fazer o texto de acordo, Sr. Presidente, para 
construir o texto de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar? (Pausa.)

Como vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 

– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A favor, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota a 
favor.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
PV na votação passada.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”; 
aprova a emenda, não é? Aliás, o caput do art. 57 – 
D. Vota “sim”.

PDT?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PDT vota “sim”, Sr. Pre-
sidente. (Pausa.)

Retificando, Sr. Presidente, o PDT vota “não”. 
(Pausa.)

Retificando novamente, o voto é “sim”, Sr. Pre-
sidente. Perdão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O PP, como vota?
O SR. LÁZARO BOTELHO (PP – TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “sim”.

Bloco? (Pausa.)
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL?
O SR. GERALDINHO (PSOL – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “sim”, a favor 
do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
PTB?
O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB – PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação:

EMENDA Nº 52 
(Corresponde à Subemenda à Emenda nº 71 – 

PLEN)

Dê-se ao art. 57-D da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, na forma do art. 4º do Projeto, a 
seguinte redação:

“Art. 4º ...................................................  
‘Art. 57-D. É livre a manifestação do 

pensamento, vedado o anonimato durante a 
campanha eleitoral, por meio da rede mundial 
de computadores – Internet, assegurado o di-
reito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, 
inciso IV, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, e 58-A, e por 

outros meios de comunicação interpessoal 
mediante mensagem eletrônica.

Parágrafo único. As representações pela 
utilização indevida da Internet serão aprecia-
das na forma da lei.’

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados  que forem pela aprovação da Emenda nº 
52, exceto a expressão “e ‘d’”, permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O outro 

destaque é para votação em separado da expressão 
“ou em caso de divulgação de propaganda paga”, 
constante da redação dada ao art. 57 – F pela Emen-
da nº 54.

Aqui é para suprimir essa expressão.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do § 2º do art. 161 do Regimento Interno, des‑
taque para votação em separado da expressão: 
“ou em caso de divulgação de propaganda 
paga”, constante da redação dada ao Art. 57 
– F, pela Emenda nº 54.

Sala das Sessões, __– de setembro de 
2009.

MENDES RIBEIRO FILHO, Vice – Líder 
do Bloco PMDB/PTC; e CÂNDIDO VACCARE-
ZZA, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encaminhar.

Faz parte do acordo.
O PMDB, como vota?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 

– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não” à 
expressão, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não” à 
expressão.

Como vota o PT?
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PT 
vota “sim”, ao mesmo tempo em que renova mais uma 
vez o apelo para se incluir na pauta o PL nº 5.245, 
que trata dos servidores do DNIT, da reabertura de 
prazo para ingresso na carreira do INSS e das bolsas 
de extensão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “não”.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, por 
favor, corrigindo o voto, o PT vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS?
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O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Demo-
cratas?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PDT?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Demo-

cratas, “não”.
PSDB?
O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PTB?
O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB – PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PTB vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

EMENDA nº 54

Acrescente – se parágrafo único ao art. 57 – F 
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, incluído 
pelo art. 4º do Projeto:

“Art. 4º  ..................................................
 ..............................................................
“Art. 57 – F.  ...........................................
Parágrafo único. O provedor de conteúdo 

ou de serviços multimídia só será considerado 
responsável pela divulgação da propaganda se 
a publicação do material for comprovadamente 
de seu prévio conhecimento, ou em caso de 
divulgação de propaganda paga.”

.............................................................”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados  que forem pela manutenção da expressão 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

SUPRIMIDA A EXPRESSÃO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE LEI Nº 5.498‑F DE 2009

Altera as Leis nºs 9.096, de 19 de se‑
tembro de 1995 – Lei dos Partidos Po líticos, 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que esta‑

belece normas para as eleições, e 4.737, de 
15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

O Congresso NacionaL decreta:
Art. 1º Esta Lei altera as Leis nºs 9.096, de 19 de 

setembro de 1995, 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
e 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

Art. 2º A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive 
civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao ór-
gão partidário municipal, estadual ou nacional 
que tiver dado causa ao não cumprimento 
da obrigação, à viola ção de direito, a dano 
a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída 
a solidariedade de outros órgãos de direção 
partidária. “(NR)

“Art.19.  .................................................
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos 

partidos políticos terão pleno acesso às infor-
mações de seus filiados constantes do cadas-
tro eleitoral. “(NR)

 “Art. 28.   ...............................................
 ..............................................................
  § 4º Despesas realizadas por órgãos 

partidários municipais ou estaduais ou por 
candidatos majoritários nas respectivas cir-
cunscrições devem ser assumidas e pagas 
exclusivamente pela esfera partidária corres-
pondente, salvo acordo expresso com órgão 
de outra esfera partidária.

§ 5º Em caso de não pagamento, as 
despe sas não poderão ser cobradas judicial-
mente dos órgãos superiores dos partidos 
políticos, recain do eventual penhora exclusi-
vamente sobre o órgão partidário que contraiu 
a dívida executada.

§ 6º O disposto no inciso III do caput re-
fere-se apenas aos órgãos nacionais dos parti-
dos políticos que deixarem de prestar contas 
ao Tribunal Superior Eleitoral, não ocorrendo 
o can celamento do registro civil e do estatuto 
do par tido quando a omissão for dos órgãos 
partidários regionais ou municipais. “(NR)

“Art.37
 ..............................................................
 § 3º A sanção de suspensão do repas-

se de novas quotas do Fundo Partidário, por 
desaprovação total ou parcial da prestação 
de contas de partido, deverá ser aplicada de 
forma proporcional e razoável, pelo período 
de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou por meio do 
desconto, do valor a ser repassado, da impor-
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tância apontada como irregular, não podendo 
ser apli cada a sanção de suspensão, caso a 
prestação de con tas não seja julgada, pelo 
juízo ou tribunal compe tente, após 5 (cinco) 
anos de sua apresentação.

§ 4º Da decisão que desaprovar total ou 
parcialmente a prestação de contas dos órgãos 
parti dários caberá recurso para os Tribunais 
Regionais Eleitorais ou para o Tribunal Supe-
rior Eleitoral, conforme o caso, o qual deverá 
ser recebido com efeito suspensivo.

 § 5º As prestações de contas desapro-
vadas pelos Tribunais Regionais e pelo Tribu-
nal Superior poderão ser revistas para fins de 
aplicação proporcional da sanção aplicada, 
mediante requerimento ofertado nos autos da 
prestação de contas.

“§ 6º O exame da prestação de contas 
dos órgãos partidários tem caráter jurisdicio-
nal.” (NR)

“Art. 39.  ................................................
 ..............................................................
“§ 5º Em ano eleitoral, os partidos polí-

ticos poderão aplicar ou distribuir pelas diver-
sas eleições os recursos financeiros recebidos 
de pessoas físicas e jurídicas, observando-se 
o disposto no § 1º do art. 23, no art. 24 e no 
§ 1º do art. 81 da Lei nº 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997, e os critérios definidos pelos 
respectivos órgãos de direção e pelas normas 
estatutárias.” (NR)

“Art. 44.   ...............................................
I – na manutenção das sedes e serviços 

do partido, permitido o pagamento de pessoal, 
a qualquer título, observado neste último caso 
o limite máximo de 50% (cinquenta por cento 
do total recebido;

 ..............................................................
V) na criação e manutenção de progra-

mas de promoção e difusão da participação 
política das mulheres conforme percentual que 
será fixado pelo órgão nacional de direção 
partidária, observado o mínimo de 5% (cinco 
por cento) do total.

 ..............................................................
§ 4º Não se incluem no cômputo do 

percen tual previsto no inciso I deste artigo 
encargos e tributos de qualquer natureza.

§ 5º O partido que não cumprir o disposto 
no inciso V do caput deste artigo deverá no 
ano subsequente, acrescer o percentual de 
2,5% (dois intei ros e cinco décimos por cen-
to) do Fundo Partidário para essa destinação, 

ficando impedido de utilizá-lo para finalidade 
diversa.” (NR)

“Art. 45.  ................................................
 ..............................................................
‘IV – promover e difundir a participação 

po lítica feminina, dedicando às mulheres o 
tempo que será fixado pelo órgão nacional 
de direção partidá ria, observado o mínimo de 
10% (dez por cento).

 ..............................................................
§ 2º O partido que contrariar o disposto 

neste artigo será punido:
I – quando a infração ocorrer nas transmis-

sões em bloco, com a cassação do direito de 
transmis são no semestre seguinte;

II – quando a infração ocorrer nas trans-
missões em inserções, com a cassação de 
tempo equiva lente a 5 (cinco) vezes ao da in-
serção ilícita, no semestre seguinte.

§ 3º A representação, que somente po-
derá ser oferecida por partido político, será 
julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral quan-
do se tratar de programa em bloco ou inser-
ções nacionais e pelos Tribu nais Regionais 
Eleitorais quando se tratar de programas em 
bloco ou inserções transmitidos nos Estados 
correspondentes.

§ 4º O prazo para o oferecimento da 
repre sentação encerra-se no último dia do 
semestre em que for veiculado o programa im-
pugnado, ou se este tiver sido transmitido nos 
últimos 30 (trinta) dias desse período, até o 15º 
(décimo quinto) dia do semestre seguinte.

§ 5º Das decisões dos Tribunais Regio-
nais Eleitorais que julgarem procedente repre-
sentação, cassando o direito de transmissão de 
propaganda par tidária, caberá recurso para o 
Tribunal Superior Eleitoral, que será recebido 
com efeito suspensivo.

§ 6º A propaganda partidária, no rádio e 
na televisão, fica restrita aos horários gratui-
tos dis ciplinados nesta Lei, com proibição de 
propaganda paga. “(NR)

Art. 3º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 6º  ..................................................
 ..............................................................
§ 1º-A A denominação da coligação não 

pode rá coincidir, incluir ou fazer referência a 
nome ou número de candidato, nem conter 
pedido de voto para partido político.

 ..............................................................



50598 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

§ 4º O partido político coligado somente 
possui legitimidade para atuar de forma isola-
da no processo eleitoral quando questionar a 
validade da própria coligação, durante o perí-
odo compreendido entre a data da convenção 
e o termo final do prazo para a impugnação 
do registro de candidatos. “(NR)

“Art. 7º  ..................................................
 ..............................................................  
§ 2º Se a convenção partidária de nível 

in ferior se opuser, na deliberação sobre coliga-
ções, às diretrizes legitimamente estabelecidas 
pelo órgão de direção nacional, nos termos do 
respectivo estatuto, poderá esse órgão anular 
a deliberação e os atos dela decorrentes.

§ 3º As anulações de deliberações dos 
atos decorrentes de convenção partidária, na 
condição aci ma estabelecida, deverão ser co-
municadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 
(trinta) dias após a data limite para o registro 
de candidatos.

§ 4º Se, da anulação, decorrer a 
necessida de de escolha de novos candida-
tos, o pedido de regis tro deverá ser apresen-
tado à Justiça Eleitoral nos 10 (dez) dias se-
guintes à deliberação, observado o dis posto 
no art. 13. “(NR)

“Art. 10.  ................................................
 ..............................................................  
§ 3º Do número de vagas resultante das 

re gras previstas neste artigo, cada partido ou 
coliga ção preencherá o mínimo de 30% (trinta 
por cento) e o máximo de 70% (setenta por 
cento) para candidaturas de cada sexo.

.....................................................”(NR)
“Art. 11.  ................................................
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
IX – propostas defendidas pelo candi-

dato a Prefeito, a Governador de Estado e a 
Presidente da República.

 ..............................................................
§ 4º Na hipótese de o partido ou coligação 

não requerer o registro de seus candidatos, 
estes po derão fazê-lo perante a Justiça Eleito-
ral, observado o prazo máximo de quarenta e 
oito horas seguintes à publicação da lista dos 
candidatos pela Justiça Elei toral.

§ 6º A Justiça Eleitoral possibilitará aos 
interessados acesso aos documentos apresen-
tados para os fins do disposto no § 1º.

§ 7º A certidão de quitação eleitoral 
abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo 

dos di reitos políticos, o regular exercício do 
voto, o atendimento a convocações da Justi-
ça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos 
ao pleito, a inexis tência de multas aplicadas, 
em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e 
não remitidas, e a apresen tação de contas de 
campanha eleitoral.

 § 8º Para fins de expedição da certidão 
de que trata o § 7º, considerar-se-ão quites 
aqueles que:

 I – condenados ao pagamento de mul-
ta, te nham, até a data da formalização do seu 
pedido de re gistro de candidatura, comprova-
do o pagamento ou o parcelamento da dívida 
regularmente cumprido;

II – pagarem a multa que lhes couber indi-
vidualmente, excluindo-se qualquer modalidade 
de responsabilidade solidária, mesmo quando 
imposta conco mitantemente com outros can-
didatos e em razão do mes mo fato.

§ 9º A Justiça Eleitoral enviará aos parti-
dos políticos, na respectiva circunscrição, até 
o dia 5 de junho do ano da eleição, a relação 
de todos os devedores de multa eleitoral, a 
qual embasará a expe dição das certidões de 
quitação eleitoral.

§ 10. As condições de elegibilidade e as 
causas de inelegibilidade devem ser aferidas 
no mo mento da formalização do pedido de 
registro da candi datura, ressalvadas as alte-
rações, táticas ou jurí dicas, supervenientes ao 
registro que afastem a ine legibilidade.

§ 11. A Justiça Eleitoral observará, no 
parcelamento a que se refere o § 8º deste ar-
tigo, as regras de parcelamento previstas na 
legislação tribu tária federal.

§ 12. O parcelamento de multa eleitoral 
concedido pela Receita Federal será consi-
derado para todos os efeitos previstos nesta 
Lei. “(NR)

“Art. 13. ........................... 
§ 1º A escolha do substituto far-se-á na 

forma estabelecida no estatuto do partido a 
que per tencer o substituído, e o registro de-
verá ser reque rido até 10 (dez) dias contados 
do fato ou da notifi cação do partido da decisão 
judicial que deu origem à substituição.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 16.  ................................................  
§ 1º Até a data prevista no caput, todos 

os pedidos de registro de candidatos, inclusi-
ve os im pugnados, e os respectivos recursos, 
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devem estar jul gados em todas as instâncias, 
e publicadas as deci sões a eles relativas.

§ 2º Os processos de registro de 
candidatu ras terão prioridade sobre quais-
quer outros, devendo a Justiça Eleitoral ado-
tar as providências necessá rias para o cum-
primento do prazo previsto no § 1°, inclusive 
com a realização de sessões extraordinárias 
e a convocação dos juízes suplentes pelos 
Tribunais, sem prejuízo da eventual aplicação 
do disposto no art. 97 e de representação ao 
Conselho Nacional de Justiça. “(NR)

“Art. 22.  ................................................
§ 1º Os bancos são obrigados a acatar, 

em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de 
conta de qualquer comitê financeiro ou can-
didato escolhido em convenção, sendo-lhes 
vedado condicioná-la à depósito mínimo e à 
cobrança de taxas e/ou outras despesas de 
manutenção.

......................................................“(NR)
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer 

doações em dinheiro ou estimáveis em di-
nheiro para campanhas eleitorais, obedecido 
o disposto nesta Lei.

 ..............................................................
§ 2º Toda doação a candidato específico 

ou a partido deverá ser feita mediante recibo, 
em formu lário impresso ou em formulário ele-
trônico, no caso de doação via internet, em 
que constem os dados do

modelo constante do Anexo, dispensada 
a assinatura do doador.

 ..............................................................
§ 4º  .......................................................
 ..............................................................
III – mecanismo disponível em sítio do 

candidato, partido ou coligação na internet, 
permi tindo inclusive o uso de cartão de cré-
dito, e que de verá atender aos seguintes re-
quisitos:

a) identificação do doador;
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral 

para cada doação realizada.
§ 6º Na hipótese de doações realizadas 

por meio da internet, as fraudes ou erros co-
metidos pelo doador sem conhecimento dos 
candidatos, partidos ou coligações não ense-
jarão a responsabilidade destes nem a rejeição 
de suas contas eleitorais.

§ 7º O limite previsto no inciso I do § 10 
não se aplica a doações estimáveis em dinheiro 
rela tivas à utilização de bens móveis ou imó-

veis de pro priedade do doador, desde que o 
valor da doação não ultrapasse R$50.000,00 
(cinquenta mil reais).”(NR)

“Art. 24.  ................................................  
 ..............................................................
IX – entidades esportivas;
 ..............................................................
Parágrafo único. Não se incluem nas 

veda ções de que trata este artigo as coope-
rativas cujos cooperados não sejam concessio-
nários ou permissioná rios de serviços públicos, 
desde que não estejam sendo beneficiadas 
com recursos públicos, observado o disposto 
no art. 81.”(NR)

“Art. 25.  ................................................
Parágrafo único. A sanção de suspensão 

do repasse de novas quotas do Fundo Parti-
dário, por de saprovação total ou parcial da 
prestação de contas do candidato, deverá ser 
aplicada de forma proporcional e razoável, pelo 
período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou 
por meio do desconto, do valor a ser repas sado, 
na importância apontada como irregular, não 
po dendo ser aplicada a sanção de suspensão, 
caso a prestação de contas não seja julgada, 
pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cin-
co) anos de sua apre sentação.”(NR)

“Art. 29.  ................................................
 ..............................................................
§ 3° Eventuais débitos de campanha 

não qui tados até a data de apresentação da 
prestação de con tas poderão ser assumidos 
pelo partido político, por decisão do seu órgão 
nacional de direção partidária.

§ 4º No caso do disposto no § 3°, o órgão 
partidário da respectiva circunscrição eleito-
ral pas sará a responder por todas as dívidas 
solidariamente com o candidato, hipótese em 
que a existência do dé bito não poderá ser 
considerada como causa para a re jeição das 
contas.”(NR)

“Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a 
regularidade das contas de campanha, deci-
dindo: I – pela aprovação, quando estiverem 
regulares;

II – pela aprovação com ressalvas, quan-
do verificadas falhas que não lhes comprome-
tam a regula ridade;

III – pela desaprovação, quando verifi-
cadas falhas que lhes comprometam a regu-
laridade;

IV – pela não prestação, quando não 
apre sentadas as contas após a notificação 
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emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará 
a obrigação ex pressa de prestar as suas con-
tas, no prazo de setenta e duas horas.

 ..............................................................
§ 2º-A Erros formais ou materiais irrele-

vantes no conjunto da prestação de contas, 
que não comprometam o seu resultado, não 
acarretarão a rejei ção das contas.

§ 5º Da decisão que julgar as contas pres-
tadas pelos candidatos e comitês financeiros 
caberá recurso ao órgão superior da Justiça 
Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, a contar da 
publicação no Diário Oficial.

§ 6º No mesmo prazo previsto no § 5º, 
cabe rá recurso especial para o Tribunal Su-
perior Eleito ral, nas hipóteses previstas nos 
incisos I e II do § 4º do art. 121 da Constitui-
ção Federal.

 § 7º O disposto neste artigo aplica-se 
aos processos judiciais pendentes. “(NR)

“Art. 30-A. Qualquer partido político ou 
coligação poderá representar à Justiça Elei-
toral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplo-
mação, relatando fatos e indicando provas, e 
pedir a abertura de investigação judicial para 
apurar condutas em desacordo com as nor-
mas desta lei, relativas à arrecadação e gas-
tos de recursos.

 ..............................................................
§ 3º o prazo de recurso contra decisões 

proferidas em representações propostas com 
base neste artigo será de 3 (três) dias, a con-
tar da data da pu blicação do julgamento no 
diário oficial.”(NR)

“Art. 31. Se, ao final da campanha, ocor-
rer sobra de recursos financeiros, esta deve 
ser declara da na prestação de contas e, após 
julgados todos os recursos, transferida ao ór-
gão do partido na circuns crição do pleito ou 
à coligação, neste caso, para di visão entre os 
partidos que a compõem.

Parágrafo único. As sobras de recursos 
fi nanceiros de campanha serão utilizadas pe-
los partidos políticos, devendo tais valores ser 
declarados em suas prestações de contas pe-
rante a Justiça Eleito ral, com a identificação 
dos candidatos. ”(NR)

“Art.33.  .................................................
 ..............................................................
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo 

de vinte e quatro horas, no local de costume, 
bem como divulgará em seu sítio na internet, 
aviso comu nicando o registro das informações 

a que se refere este artigo, colocando-as à 
disposição dos partidos ou coligações com 
candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre 
acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias.

.....................................................”(NR)
“Art. 36.  ................................................
3º A violação do disposto neste artigo 

sujeitará o responsável pela divulgação da pro-
paganda e, quando comprovado o seu prévio 
conhecimento, o be neficiário à multa no valor 
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$25.000,00 
(vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao 
custo da propaganda, se este for maior.

§ 4º Na propaganda dos candidatos a 
cargo majoritário, deverão constar, também, 
o nome dos can didatos a vice ou a suplentes 
de Senador, de modo claro e legível, em ta-
manho não inferior a 10% (dez por cento) do 
nome do titular.

§ 5º A comprovação do cumprimento das 
de terminações da Justiça Eleitoral relacionadas 
à pro paganda realizada em desconformidade 
com o disposto nesta lei poderá ser apresen-
tada no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de 
candidatos a Presidente e Vice-Presidente da 
República, nas sedes dos respecti vos Tribunais 
Regionais Eleitorais, no caso de candi datos 
a Governador, Vice-Governador, Deputado 
Fede ral, Senador da República, Deputados 
Estadual e Dis trital, e, no Juízo Eleitoral, na 
hipótese de candi dato a Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereador. ”(NR)

“Art.37. 
§ 2º Em bens particulares, independe 

de ob tenção de licença municipal e de auto-
rização da Jus tiça Eleitoral a veiculação de 
propaganda eleitoral por meio da fixação de 
faixas, placas, cartazes, pin turas ou inscrições, 
desde que não excedam a 4m2 (quatro metros 
quadrados) e que não contrariem a le gislação 
eleitoral, sujeitando-se o infrator às pena lidades 
previstas no § 1º.

 ..............................................................
§  4º Bens de uso comum, para fins eleito-

rais, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e tam-
bém aqueles a que a população em geral tem 
acesso, tais como ci nemas, clubes, lojas, cen-
tros comerciais, templos, ginásios, estádios, 
ainda que de propriedade privada.

§ 5º Nas árvores e nos jardins localiza-
dos em áreas públicas, bem como em muros, 
cercas e tapu mes divisórios, não é permitida a 
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colocação de propa ganda eleitoral de qualquer 
natureza, mesmo que não lhes cause dano.

§ 6º É permitida a colocação de cavale-
tes, bonecos, cartazes, mesas para distribui-
ção de mate rial de campanha e bandeiras ao 
longo das vias públi cas, desde que móveis e 
que não dificultem o bom an damento do trân-
sito de pessoas e veículos.

§ 7º A mobilidade referida no § 6º esta-
rá caracterizada com a colocação e a retirada 
dos meios de propaganda entre as seis horas 
e as vinte e duas horas.

§ 8º A veiculação de propaganda elei-
toral em bens particulares deve ser espon-
tânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo 
de pagamento em troca de espaço para esta 
finalidade. ”(NR)

“Art.38............................. § 1º Todo ma-
terial impresso de campanha eleitoral deverá 
conter o número de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ou o 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas – CPF do responsável pela confecção, 
bem como de quem a con tratou, e a respec-
tiva tiragem.

§ 2º Quando o material impresso veicular 
propaganda conjunta de diversos candidatos, 
os gastos relativos a cada um deles deverão 
constar na respec tiva prestação de contas, ou 
apenas naquela relativa ao que houver arcado 
com os custos. ”(NR)

“Art.39 ...................................................
§ 5º ........................................................  
III – a divulgação de qualquer espécie de 

propaganda de partidos políticos ou de seus 
candida tos.

§ 9º Até as vinte e duas horas do dia que 
antecede a eleição, serão permitidos distribui-
ção de material gráfico, caminhada, carreata, 
passeata ou carro de som que transite pela 
cidade divulgando jingles ou mensagens de 
candidatos.

§ 10. Fica vedada a utilização de trios 
elétricos em campanhas eleitorais, exceto para 
a so norização de comícios. ”(NR)

“Art. 41. A propaganda exercida nos ter-
mos da legislação eleitoral não poderá ser ob-
jeto de mul ta nem cerceada sob alegação do 
exercício do poder de policia ou de violação 
de postura municipal, casos em que se deve 
proceder na forma prevista no art. 40.

§ 1º O poder de polícia sobre a propagan-
da eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais 

e pe los juízes designados pelos Tribunais Re-
gionais Elei torais.

§ 2º O poder de polícia se restringe às 
providências necessárias para inibir práticas 
ile gais, vedada a censura prévia sobre o teor 
dos pro gramas a serem exibidos na televisão, 
no rádio ou na internet. ”(NR)

“Art. 41-A ...............................................
§ 1º Para a caracterização da conduta 

ilí cita, é desnecessário o pedido explícito de 
votos, bastando à evidência do dolo, consistente 
no especial fim de agir.

§ 2º As sanções previstas no caput apli-
cam-se contra quem praticar atos de violên-
cia ou grave ameaça a pessoa, com o fim de 
obter-lhe o voto.

§ 3º A representação contra as condutas 
ve dadas no caput poderá ser ajuizada até a 
data da di plomação.

§ 4º o prazo de recurso contra decisões 
proferidas com base neste artigo será de 3 
(três) dias, a contar da data da publicação do 
julgamento no Diário Oficial. ”(NR)

“Art. 43. São permitidas, até a antevéspera 
das eleições, a divulgação paga, na imprensa 
escrita, e a reprodução na internet do jornal 
impresso, de até 10 (dez) anúncios de propa-
ganda eleitoral, por veícu lo, em datas diversas, 
para cada candidato, no espaço máximo, por 
edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal 
padrão e de 1/4 (um quarto) de página de re-
vista ou tablóide.

§ 1º Deverá constar do anúncio, de forma 
visível, o valor pago pela inserção.

§ 2º A inobservância do disposto neste 
ar tigo sujeita os responsáveis pelos veículos de 
divul gação e os partidos, coligações ou candi-
datos benefi ciados a multa no valor de R$1.000 
(mil reais) a R$10.000,00 (dez mil reais) ou 
equivalente ao da divul gação da propaganda 
paga, se este for maior. ”(NR)

“Art. 44 ..................................................  

§ 1º A propaganda eleitoral gratuita 
na te levisão deverá utilizar a Linguagem 
Brasileira de Si nais – LIBRAS ou o re-
curso de legenda, que deverão constar 
obrigatoriamente do material entregue 
às emissoras.

§ 2º No horário reservado para a propagan-
da eleitoral, não se permitirá utilização comer-
cial ou propaganda realizada com a intenção, 
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ainda que dis farçada ou subliminar, de promo-
ver marca ou produto.

§ 3º Será punida, nos termos do § 1º do 
art. 37, a emissora que, não autorizada a fun-
cionar pelo poder competente, veicular propa-
ganda eleito ral. ”(NR)

“Art.45 ...................................................  
§ 3º (Revogado).
§ 4º Entende-se por trucagem todo e 

qual quer efeito realizado em judio ou vídeo que 
degradar ou ridicularizar candidato, partido polí-
tico ou coli gação, ou que desvirtuar a realidade 
e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, 
partido político ou coligação.

§ 5º Entende-se por montagem toda e 
qual quer junção de registros de áudio ou ví-
deo que degra dar ou ridicularizar candidato, 
partido político ou coligação, ou que desvirtuar 
a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer 
candidato, partido político ou coligação.

§ 6º É permitido ao partido político utili-
zar na propaganda eleitoral de seus candidatos 
em âm bito regional, inclusive no horário eleito-
ral gratui to, a imagem e a voz de candidato ou 
militante de partido político que integre a sua 
coligação em âmbi to nacional. ”(NR)

“Art.46 ...................................................
§ 4º O debate será realizado segundo 

as re gras estabelecidas em acordo celebrado 
entre os par tidos políticos e a pessoa jurídica 
interessada na realização do evento, dando-
se ciência à Justiça Eleitoral.

§ 5º Para os debates que se realizarem 
no primeiro turno das eleições, serão consi-
deradas apro vadas as regras que obtiverem a 
concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) 
dos candidatos aptos no caso de eleição ma-
joritária, e de pelo menos 2/3 (dois terços) dos 
partidos ou coligações com candidatos ap tos, 
no caso de eleição proporcional. ”(NR)

“Art. 47 ..................................................  

§ 1º ........................................................

 ..............................................................

III –  .......................................................
a) Das sete horas às sete horas e vinte 

mi nutos e das doze horas às doze horas e vinte 
minutos, no rádio, nos anos em que a renovação 
do Senado Fede ral se der por 1/3 (um terço);

b) Das treze horas às treze horas e vinte 
minutos e das vinte horas e trinta minutos às 
vinte horas e cinquenta minutos, na televisão, 

nos anos em que a renovação do Senado Fe-
deral se der por 1/3 (um terço);

c) Das sete horas às sete horas e dezoi-
to minutos e das doze horas às doze horas e 
dezoito mi nutos, no rádio, nos anos em que a 
renovação do Sena do Federal se der por 2/3 
(dois terços);

d) Das treze horas às treze horas e dezoito 
minutos e das vinte horas e trinta minutos às 
vinte horas e quarenta e oito minutos, na televi-
são, nos anos em que a renovação do Senado 
Federal se der por 2/3 (dois terços);

IV –  ......................................................
a) Das sete horas e vinte minutos às sete 

horas e quarenta minutos e das doze horas e 
vinte mi nutos às doze horas e quarenta minu-
tos, no rádio, nos anos em que a renovação do 
Senado Federal se der por 1/3 (um terço);

b) Das treze horas e vinte minutos às tre-
ze horas e quarenta minutos e das vinte horas 
e cinquen ta minutos às vinte e uma horas e 
dez minutos, na te levisão, nos anos em que a 
renovação do Senado Fede ral se der por 1/3 
(um terço);

c) das sete horas e dezoito minutos às 
sete horas e trinta e cinco minutos e das doze 
horas e de zoito minutos às doze horas e trinta 
e cinco minutos, no rádio, nos anos em que a 
renovação do Senado Fede ral se der por 2/3 
(dois terços);

d) das treze horas e dezoito minutos às 
treze horas e trinta e cinco minutos e das vin-
te ho ras e quarenta e oito minutos às vinte e 
uma horas e cinco minutos, na televisão, nos 
anos em que a reno vação do Senado Federal 
se der por 2/3 (dois terços);

V -  ........................................................
a) das sete horas e quarenta minutos às 

sete horas e cinquenta minutos e das doze 
horas e quarenta minutos às doze horas e cin-
quenta minutos, no rádio, nos anos em que a 
renovação do Senado Fede ral se der por 1/3 
(um terço);

b) das treze horas e quarenta minutos 
às treze horas e cinquenta minutos e das vin-
te e uma ho ras e dez minutos às vinte e uma 
horas e vinte minu tos, na televisão, nos anos 
em que a renovação do Se nado Federal se 
der por 1/3 (um terço);

c) das sete horas e trinta e cinco minutos 
às sete horas e cinquenta minutos e das doze 
horas e trinta e cinco minutos às doze horas 
e cinquenta mi nutos, no rádio, nos anos em 
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que a renovação do Sena do Federal se der 
por 2/3 (dois terços);

d) das treze horas e trinta e cinco minu-
tos às treze horas e cinquenta minutos e das 
vinte e uma horas e cinco minutos às vinte e 
uma horas e vinte minutos, na televisão, nos 
anos em que a renovação do Senado Federal 
se der por 2/3 (dois terços);

.....................................................“(NR)
“Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e 

Ve readores, nos Municípios em que não haja 
emissora de rádio e televisão, a Justiça Elei-
toral garantirá aos Partidos Políticos partici-
pantes do pleito a veicula ção de propaganda 
eleitoral gratuita nas localidades aptas à rea-
lização de segundo turno de eleições e nas 
quais seja operacionalmente viável realizar a 
re transmissão.

§ 1º A Justiça Eleitoral regulamentará o 
disposto neste artigo, de forma que o número 
máximo de Municípios a serem atendidos seja 
igual ao de emissoras geradoras disponíveis.

......................................................“(NR)
“Art. 58.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º  .......................................................
 ..............................................................
IV – em propaganda eleitoral na inter-

net:
a) deferido o pedido, a divulgação da 

res posta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, 
local, horá rio, página eletrônica, tamanho, ca-
racteres e outros elementos de realce usados 
na ofensa, em até quarenta e oito horas após 
a entrega da mídia física com a resposta do 
ofendido;

b) a resposta ficará disponível para aces-
so pelos usuários do serviço de internet por 
tempo não inferior ao dobro em que esteve dis-
ponível a mensagem considerada ofensiva;

c) os custos de veiculação da resposta 
cor rerão por conta do responsável pela pro-
paganda origi nal.

.....................................................“(NR) 
“Art. 73.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º Nos casos de descumprimento do 

dispos to nos incisos do caput e no § 10, sem 
prejuízo do disposto no § 4°, o candidato be-
neficiado, agente pú blico ou não, ficará sujeito 
à cassação do registro ou do diploma.

§ 11. Nos anos eleitorais, os programas 
so ciais de que trata o § 10 não poderão ser 

executados por entidade nominalmente vincu-
lada a candidato ou por esse mantida.

§ 12. A representação contra a não obser-
vância do disposto neste artigo observará o rito 
do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a 
data da diplomação.

§ 13. O prazo de recurso contra decisões 
proferidas com base neste artigo será de 3 
(três) dias, a contar da data da publicação do 
julgamento no Diário Oficial. “(NR)

“Art. 74. Configura abuso de autorida-
de, para os fins do disposto no art. 22 da Lei 
Complemen tar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
a infringência do disposto no § 1º do art. 37 
da Constituição Federal, ficando o responsá-
vel, se candidato, sujeito ao can celamento do 
registro ou do diploma. “(NR)

“Art. 75.  ................................................
Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimen to do disposto neste artigo, sem 
prejuízo da suspen são imediata da conduta, 
o candidato beneficiado, agente público ou 
não, ficará sujeito à cassação do registro ou 
do diploma.”(NR)

“Art. 77. E proibido a qualquer candidato 
comparecer, nos 3 (três) meses que precedem 
o pleito, a inaugurações de obras públicas.

Parágrafo único. A inobservância do 
dispos to neste artigo sujeita o infrator à cas-
sação do re gistro ou do diploma. “(NR)

“Art. 81.  ................................................
 ..............................................................
§ 4° As representações propostas 

objetivan do a aplicação das sanções previs-
tas nos §§ 2º e 3º observarão o rito previsto no 
art. 22 da Lei Comple mentar n° 64, de 18 de 
maio de 1990, e o prazo de re curso contra as 
decisões proferidas com base neste artigo será 
de 3 (três) dias, a contar da data da pu blicação 
do julgamento no Diário Oficial.”(NR)

“Art. 97.  ................................................
§ 1º É obrigatório, para os membros dos 

Tribunais Eleitorais e do Ministério Público, 
fisca lizar o cumprimento desta Lei pelos ju-
ízes e promoto res eleitorais das instâncias 
inferiores, determinan do, quando for o caso, 
a abertura de procedimento disciplinar para 
apuração de eventuais irregularida des que 
verificarem.

§ 2º No caso de descumprimento das 
disposi ções desta Lei por Tribunal Regional 
Eleitoral, a representação poderá ser feita ao 
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Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto 
neste artigo.” (NR)

“Art. 99 ..................................................
§ 1º O direito à compensação fiscal das 

emissoras de rádio e televisão previsto no pa-
rágrafo único do art. 52 da Lei n° 9.096, de 
19 de setembro de 1995, e neste artigo, pela 
cedência do horário gratuito destinado à divul-
gação das propagandas par tidárias e eleitoral, 
estende-se à veiculação de pro paganda gratui-
ta de plebiscitos e referendos de que dispõe 
o art. 8° da Lei n° 9.709, de 18 de novembro 
de 1998, mantido também, a esse efeito, o 
entendimen to de que:

I – a compensação fiscal consiste no 
re sultado da multiplicação de 100% (cem por 
cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) do 
tempo, respecti vamente, das inserções e das 
transmissões em bloco, pelo preço comprova-
damente vigente, assim considerado aquele di-
vulgado pelas emissoras de rádio e de tele visão 
por intermédio de tabela pública de preços de 
veiculação de publicidade, deduzido o desconto 
de agência de 20% (vinte por cento);

II – o valor apurado na forma do inciso I 
poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito 
de determinação do lucro real, na apuração do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – 
IRPJ, inclusive da base de cálculo dos recolhi-
mentos mensais previstos na legislação fiscal 
(art. 2° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 
1996), bem como da base de cálculo do lucro 
presumido.

§ 2° O Poder Executivo poderá estabele-
cer exigências relativamente à divulgação, para 
fins de compensação fiscal, da tabela pública 
de que trata o inciso I do § 1°.

§ 3° No caso de microempresas e empre-
sas de pequeno porte optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos 
e Contribuições (Simples Nacional), o valor in-
tegral da compensação fiscal apurado na for-
ma do inciso I do § 1° será deduzido da base 
de cálculo de imposto e contribuições federais 
devidos pela emissora, seguindo os critérios 
defini dos pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional – CGSN.” (NR)

“Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da 
eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo 
ao caráter regulamentar e sem restringir direitos 
ou es tabelecer sanções distintas das previstas 
nesta lei, poderá expedir todas as instruções 
necessárias para sua fiel execução, ouvidos, 

previamente, em audiência pública, os delegados 
ou representantes dos partidos políticos.

§ 3° Serão aplicáveis ao pleito eleitoral 
imediatamente seguinte apenas as resoluções 
publica das até a data referida no caput.” (NR)

Art. 4° A Lei n° 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, passa a vigorar acrescida dos seguin-
tes artigos:

“Art. 16–A. O candidato cujo registro este-
ja sub judice poderá efetuar todos os atos re-
lativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar 
o horário eleitoral gratuito no rádio e na televi-
são e ter seu nome mantido na urna eletrônica 
enquanto estiver sob essa condição, ficando 
a validade dos votos a ele atribuídos condi-
cionada ao deferimento de seu regis tro por 
instância superior.

Parágrafo único. O cômputo, para o 
respec tivo partido ou coligação, dos votos atri-
buídos ao candidato cujo registro esteja sub 
judice no dia da eleição fica condicionado ao 
deferimento do registro do candidato.”

Art. 22–A. Candidatos e Comitês Finan-
ceiros estão obrigados à inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.

§ 1° Após o recebimento do pedido de 
regis tro da candidatura, a Justiça Eleitoral deve-
rá forne cer em até 3 (três) dias úteis, o número 
de registro de CNPJ.

§ 2° Cumprido o disposto no § 1° deste 
ar tigo e no § 1° do art. 22, ficam os candidatos 
e co mitês financeiros autorizados a promover 
a arrecada ção de recursos financeiros e a re-
alizar as despesas necessárias à campanha 
eleitoral.”

“Art. 36–A. Não será considerada propa-
ganda eleitoral antecipada:

I – a participação de filiados a partidos 
políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, 
pro gramas, encontros ou debates no rádio, na 
televisão e na internet, inclusive com a exposi-
ção de plataformas e projetos políticos, desde 
que não haja pedido de votos, observado pelas 
emissoras de rádio e de tele visão o dever de 
conferir tratamento isonômico; caput.” (NR)

Art. 4º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 16–A. O candidato cujo registro este-
ja sub judice poderá efetuar todos os atos 
relativos à campanha eleitoral, inclusive uti-
lizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na 
televisão e ter seu nome mantido na urna ele-
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trônica enquanto estiver sob essa condição, 
ficando a validade dos votos a ele atribuídos 
condicionada ao deferimento de seu regis tro 
por instância superior.

Parágrafo único. O cômputo, para o 
respec tivo partido ou coligação, dos votos 
atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub 
judice no dia da eleição fica condicionado ao 
deferimento do registro do candidato.”

II – a realização de encontros, seminá-
rios ou congressos, em ambiente fechado e a 
expensas dos partidos políticos, para tratar da 
organização dos processos eleitorais, planos 
de governos ou alianças partidárias visando 
às eleições;

III – a realização de prévias partidárias e 
sua divulgação pelos instrumentos de comuni-
cação in trapartidária; ou

IV – a divulgação de atos de parlamen-
tares e debates legislativos, desde que não se 
mencione a possível candidatura, ou se faça 
pedido de votos ou de apoio eleitoral.”

“Art. 39–A. É permitida, no dia das elei-
ções, a manifestação individual e silenciosa 
da pre ferência do eleitor por partido político, 
coligação ou candidato, revelada exclusiva-
mente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos 
e adesivos.

§ 1° É vedada, no dia do pleito, até o tér-
mino do horário de votação, a aglomeração de 
pessoas portando vestuário padronizado, bem 
como os instru mentos de propaganda referidos 
no caput, de modo a caracterizar manifestação 
coletiva, com ou sem utili zação de veículos.

§ 2° No recinto das seções eleitorais e 
juntas apuradoras, é proibido aos servidores 
da Jus tiça Eleitoral, aos mesários e aos es-
crutinadores o uso de vestuário ou objeto que 
contenha qualquer pro paganda de partido po-
lítico, de coligação ou de can didato.

§ 3° Aos fiscais partidários, nos traba-
lhos de votação, só é permitido que, em seus 
crachás, constem o nome e a sigla do partido 
político ou coli gação a que sirvam, vedada a 
padronização do vestuá rio.

§ 4° No dia do pleito, serão afixadas có-
pias deste artigo em lugares visíveis nas partes 
in terna e externa das seções eleitorais.”

“Art. 40–E. A representação relativa à pro-
paganda irregular deve ser instruída com prova 
da au toria ou do prévio conhecimento do benefi-
ciário, caso este não seja por ela responsável.

Parágrafo único. A responsabilidade do 
can didato estará demonstrada se este, inti-
mado da exis tência da propaganda irregular, 
não providenciar, no prazo de quarenta e oito 
horas, sua retirada ou regularização e, ainda, 
se as circunstâncias e as pecu liaridades do 
caso específico revelarem a impossibi lidade 
de o beneficiário não ter tido conhecimento da 
propaganda.”

“Art. 53–A. É vedado aos partidos políticos 
e às coligações incluir no horário destinado aos 
can didatos às eleições proporcionais propagan-
da das can didaturas a eleições majoritárias, ou 
vice-versa, ressalvada a utilização, durante a 
exibição do programa, de legendas com refe-
rência aos candidatos ma joritários, ou, ao fundo, 
de cartazes ou fotografias desses candidatos.

§ 1° É facultada a inserção de depoimen-
to de candidatos a eleições proporcionais no 
horário da propaganda das candidaturas 
majoritárias e vice-versa, registrados sob o 
mesmo partido ou coligação, desde que o de-
poimento consista exclusivamente em pedido de 
voto ao candidato que cedeu o tempo.

§ 2° Fica vedada a utilização da propa-
ganda de candidaturas proporcionais como pro-
paganda de can didaturas majoritárias e vice-
versa.

§ 3° O partido político ou a coligação que 
não observar a regra contida neste artigo per-
derá, em seu horário de propaganda gratuita, 
tempo equivalente no horário reservado à pro-
paganda da eleição disputa da pelo candidato 
beneficiado.”

“Art. 57–A. É permitida a propaganda 
elei toral na internet, nos termos desta lei, após 
o dia 5 de julho do ano da eleição.”

“Art. 57–B. A propaganda eleitoral na 
in ternet poderá ser realizada nas seguintes 
formas:

I – em sítio do candidato, com endere-
ço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e 
hospeda do, direta ou indiretamente, em pro-
vedor de serviço de internet estabelecido no 
País;

II – em sítio do partido ou da coligação, 
com endereço eletrônico comunicado à Justiça 
Eleito ral e hospedado, direta ou indiretamente, 
em provedor de serviço de internet estabeleci-
do no País;

III – por meio de mensagem eletrônica 
para endereços cadastrados gratuitamente pelo 
candidato, partido ou coligação;
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IV – por meio de blogs, redes sociais, 
sí tios de mensagens instantâneas e asseme-
lhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado 
por candidatos, par tidos ou coligações ou de 
iniciativa de qualquer pes soa natural.”

“Art. 57–C. Na internet, é vedada a veicu-
lação de qualquer tipo de propaganda eleitoral 
paga.

§ 1° É vedada, ainda que gratuitamente, 
a veiculação de propaganda eleitoral na inter-
net, em sítios:

I – de pessoas jurídicas, com ou sem 
fins lucrativos;

II – oficiais ou hospedados por órgãos 
ou entidades da administração pública direta 
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Mu nicípios.

§ 2° A violação do disposto neste artigo 
sujeita o responsável pela divulgação da pro-
paganda e, quando comprovado seu prévio 
conhecimento, o bene ficiário à multa no valor 
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 
(trinta mil reais).”

“Art. 57–D. É livre a manifestação do pen-
samento, vedado o anonimato durante a cam-
panha elei toral, por meio da rede mundial de 
computadores – in ternet, assegurado o direito 
de resposta, nos termos das alíneas a, b e c 
do inciso IV do § 3° do art. 58 e do 58–A, e por 
outros meios de comunicação inter pessoal 
mediante mensagem eletrônica.

§ 1° É facultada às empresas de comuni-
cação social e aos provedores a veiculação na 
internet de debates sobre eleições, observado 
o disposto no art. 46.

§ 2° A violação do disposto neste arti-
go sujeitará o responsável pela divulgação da 
propaganda e, quando comprovado seu prévio 
conhecimento, o beneficiário à multa no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais).”

“Art. 57–E. São vedadas às pessoas rela-
cionadas no art. 24 a utilização, doação ou ces-
são de cadastro eletrônico de seus clientes, em 
favor de candidatos, partidos ou coligações.

§ 1° É proibida a venda de cadastro de 
en dereços eletrônicos.

§ 2° A violação do disposto neste artigo 
sujeita o responsável pela divulgação da pro-
paganda e, quando comprovado seu prévio 
conhecimento, o bene ficiário à multa no valor 
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 
(trinta mil reais).”

“Art. 57–F. Aplicam-se ao provedor de con-
teúdo e de serviços multimídia que hospeda a 
divulga ção da propaganda eleitoral de candida-
to, de partido ou de coligação as penalidades 
previstas nesta Lei, se, no prazo determinado 
pela Justiça Eleitoral, con tado a partir da notifi-
cação de decisão sobre a exis tência de propa-
ganda irregular, não tomar providênci as para a 
cessação dessa divulgação.

Parágrafo único. O provedor de conteúdo 
ou de serviços multimídia só será considerado 
responsá vel pela divulgação da propaganda se 
a publicação do material for comprovadamente 
de seu prévio conheci mento.”

“Art. 57–G. As mensagens eletrônicas 
envia das por candidato, partido ou coligação, por 
qualquer meio, deverão dispor de mecanismo 
que permita seu descadastramento pelo desti-
natário, obrigado o remetente a providenciá-lo 
no prazo de quarenta e oito horas.

Parágrafo único. Mensagens eletrônicas 
en viadas após o término do prazo previsto no 
caput su jeitam os responsáveis ao pagamen-
to de multa no valor de R$100,00 (cem reais), 
por mensagem.”

“Art. 57–H. Sem prejuízo das demais san-
ções legais cabíveis, será punido, com multa 
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 
(trinta mil reais), quem realizar propaganda elei-
toral na inter net, atribuindo indevidamente sua 
autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido 
ou coligação.”

“Art. 57–I. A requerimento de candidato, 
partido ou coligação, observado o rito previsto 
no art. 96, a Justiça Eleitoral poderá determi-
nar a sus pensão, por vinte e quatro horas, do 
acesso a todo conteúdo informativo dos sítios 
da internet que dei xarem de cumprir as dispo-
sições desta lei.

§ 1° A cada reiteração de conduta, será 
du plicado o período de suspensão.

§ 2° No período de suspensão a que se 
refe re este artigo, a empresa informará, a todos 
os usuá rios que tentarem acessar seus servi-
ços, que se en contra temporariamente inope-
rante por desobediência à legislação eleitoral.”

“Art. 58–A. Os pedidos de direito de res-
posta e as representações por propaganda 
eleitoral irregular em rádio, televisão e internet 
tramitarão preferencialmente em relação aos de-
mais processos em curso na Justiça Eleitoral.”

“Art. 91-A. No momento da votação, além 
da exibição do respectivo título, o eleitor deverá 
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apre sentar documento de identificação com 
fotografia.

Parágrafo único. “Fica vedado portar 
apare lho de telefonia celular, máquinas fo-
tográficas e filmadoras, dentro da cabina de 
votação.”

“Art. 96-A. Durante o período eleitoral, 
as intimações via fac‑símile encaminhadas 
pela Justiça Eleitoral a candidato deverão ser 
exclusivamente rea lizadas na linha telefônica 
por ele previamente ca dastrada, por ocasião 
do preenchimento do requerimen to de registro 
de candidatura.

Parágrafo único. “O prazo de cumprimento 
da determinação prevista no caput é de qua-
renta e oito horas, a contar do recebimento 
do fac‑símile.”

“Art. 97-A. Nos termos do inciso LXXVIII 
do art. 5º da Constituição Federal, considera-
se duração razoável do processo que possa 
resultar em perda de mandato eletivo o perí-
odo máximo de 1 (um) ano, con tado da sua 
apresentação à Justiça Eleitoral.

§ 1º A duração do processo de que tra-
ta o caput abrange a tramitação em todas as 
instâncias da Justiça Eleitoral.

“§ 2º Vencido o prazo de que trata o ca‑
put, será aplicável o disposto no art. 97, sem 
prejuízo de representação ao Conselho Na-
cional de Justiça.”

“Art. 105-A. Em matéria eleitoral, não são 
aplicáveis os procedimentos previstos na Lei 
nº 7.347, de 24 de julho de 1985.”

Art. 5º Fica criado, a partir das eleições 
de 2014, inclusive, o voto impresso conferido 
pelo eleitor, garantido o total sigilo do voto e 
observadas às seguintes regras:

§ 1º A máquina de votar exibirá para o 
eleitor, pri meiramente, as telas referentes às 
eleições proporcionais; em seguida, as referen-
tes às eleições majoritárias; finalmente, o voto 
completo para conferência visual do eleitor e 
confirmação final do voto.

§ 2º Após a confirmação final do voto pelo 
eleitor, a urna eletrônica imprimirá um número 
único de identificação do voto associado à sua 
própria assinatura digital.

§ 3º o voto deverá ser depositado de for-
ma automáti ca, sem contato manual do eleitor, 
em local previamente lacra do.

§ 4º Após o fim da votação, a Justiça 
Eleitoral rea lizará, em audiência pública, au-
ditoria independente do software mediante 

o sorteio de 2% (dois por cento) das urnas 
eletrônicas de cada Zona Eleitoral, respeita-
do o limite mínimo de 3 (três) máquinas por 
município, que deverão ter seus votos em 
papel contados e comparados com os resul-
tados apresentados pelo respectivo boletim 
de urna.

§ 5º É permitido o uso de identificação 
do eleitor por sua biometria ou pela digitação 
do seu nome ou número de eleitor, desde que 
a máquina de identificar não tenha nenhuma 
conexão com a urna eletrônica.

Art. 6º A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral, passa a vigorar acrescida do se-
guinte art. 233-A:

“Art. 233-A. Aos eleitores em trânsito no 
território nacional é igualmente assegurado o 
direito de voto nas eleições para Presidente e 
Vice-Presi dente da República, em urnas es-
pecialmente instaladas nas capitais dos Esta-
dos e na forma regulamentada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral.”

Art. 7º Não se aplica a vedação constante do 
parágra fo único do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de 
julho de 1965 – Código Eleitoral, à propaganda eleitoral 
veiculada gratuita mente na internet, no sítio eleitoral, 
blog, sítio interativo ou social, ou outros meios ele-
trônicos de comunicação do can didato, ou no sítio do 
partido ou coligação, nas formas pre vistas no art. 57-B 
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publi cação.

Art. 9º Fica revogado o § 3º do art. 45 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Flávio Dino, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados  que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção presidencial. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero 

cumprimentar todos os Líderes, incluído naturalmen-
te o Deputado  José Aníbal, que deu muito vigor às 
discussões. Foi uma noite muito próspera para o Par-
lamento, já que a divergência só faz alimentar a gran-
deza desta Casa.

De modo que quero cumprimentar o Deputado  
Flávio Dino, todos os que trabalharam nessa Comis-
são, representantes de todos os partidos.
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Quero agradecer ao Senado Federal que, por 
meio do Presidente Sarney, mandou o projeto rapida-
mente para cá, em face de um telefonema do Deputado  
Marco Maia, em menos de meia hora.

Quero agradecer também aos Líderes, que se 
reuniram e chegaram a um consenso que nos permi-
tiu, depois de muito tempo, elaborar uma lei eleitoral 
substitutiva das tradicionais resoluções do TSE.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Líder.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, o Líder do PMDB nesta matéria, em 
todo o processo, na condução, na competência, na 
argumentação e no convencimento, foi o nosso 1º Vice 
– Líder, Deputado  Mendes Ribeiro Filho. Portanto, as 
homenagens são todas – do partido, de V.Exa. e desta 
Casa – ao Deputado  Mendes Ribeiro Filho, pelo tra-
balho que realizou.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu me 
incorporo à homenagem de V.Exa. ao Deputado  Men-
des Ribeiro Filho.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus 
elogios a V.Exa. (palmas), que, desde muito tempo, 
tem – se dedicado a exatamente construir acordos, o 
que cada vez mais eleva a credibilidade desta Casa 
perante a sociedade.

Trata – se de um tema momentoso, importante, 
com data determinada. Graças também à sua capaci-
dade de interagir com todos os Líderes e com o Ple-
nário, conseguiu um resultado ímpar para todos nós, 
que foi pelo menos modificar alguns pontos da legis-
lação eleitoral.

Cumprimento todos os Líderes e todos os 
Deputados . E, ao cumprimentar o Deputado  ACM 
Neto, cumprimento todos aqueles que participa-
ram desse Conselho, que cada partido indicou 
para elaborar o texto hoje aprovado na Câmara dos 
Deputados .

Meus cumprimentos e meus parabéns, Sr. Pre-
sidente!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Obriga-
do a V.Exa. E meus cumprimentos pela sua comba-
tividade.

O SR. WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho que 
também merecem cumprimentos os Deputados  que 
estiveram até o momento nesta votação, o que é um 
gesto de responsabilidade e de respeito à Casa.

Parabéns a todos!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem 
lembrado por V.Exa.

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/
PMDB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, ao me associar a todos que me antecede-
ram, quero cumprimentar o Relator e a Casa e chamar 
a atenção para um fato que tenderá a se repetir nos 
próximos meses e anos com respeito à regulamenta-
ção da Internet.

Eu acho que foi muito feliz o Relator, Deputado  
Flávio Dino, e as Lideranças da Casa quando entende-
ram que o que temos de regulamentar são as condutas, 
e não a mídia e não o meio. Temos aí crimes ciberné-
ticos e vários outros temas que voltarão ao plenário 
desta Casa para a discussão da regulamentação da 
Internet. Eu acho que a forma como foi conduzida a 
questão da lei eleitoral com relação ao tratamento da 
Internet e das condutas na Internet merece também 
ser observada, para que nas próximas ocasiões siga-
mos igual exemplo.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido nessa última votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Lamenta-
velmente, Deputado  Sandro Mabel, não será possível 
votar a questão do DNIT.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA‑

RECEM MAIS OS SRS.:

MARANHÃO

Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 2

PIAUÍ

José Maia Filho DEM 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande do Norte: 2

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Fernando Ferro PT 
Pedro Eugênio PT 
Total de Pernambuco: 3
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ALAGOAS

Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
José Rocha PR 
Luiz Carreira DEM 
Sérgio Brito PDT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 5

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Total de Minas Gerais: 8

ESPÍRITO SANTO

Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Brizola Neto PDT 
Fernando Gabeira PV 
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Carlos Sampaio PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
José Eduardo Cardozo PT 
José Paulo Tóffano PV 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Valdemar Costa Neto PR 
Total de São Paulo: 8

DISTRITO FEDERAL

Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Jovair Arantes PTB 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT 
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Total de Paraná:2

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande do Sul: 2

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 2

ACRE

Gladson Cameli PP 
Total de Acre: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Nice Lobão DEM 
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Eudes Xavier PT 
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Manoel Salviano PSDB 
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Total de PIAUÍ 1

RIO GRANDE DO NORTE

João Maia PR 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de PARAÍBA 2

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Fernando de Fabinho DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
Severiano Alves PDT 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
João Bittar DEM 
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc

Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Miguel Martini PHS 
Rafael Guerra PSDB 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 13

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Indio da Costa DEM 
Marina Maggessi PPS 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Palocci PT 
Beto Mansur PP 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
João Dado PDT 
Milton Vieira DEM 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Macris PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 15

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Chico da Princesa PR 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Total de Paraná: 4
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SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB 
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Henrique Fontana PT 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Nelson Proença PPS 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pompeo de Mattos PDT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 12

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro a 
sessão, convocando para amanhã, quinta – feira, dia 
17, às 9h, sessão extraordinária, e, às 14h, sessão 
ordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
URGÊNCIA  

(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

DISCUSSÃO

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.941 – A, DE 2005  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.941 – A, de 2005, 
que aprova o texto do Acordo de Coopera‑
ção em Matéria de Comunicação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Bolivariana da 
Venezuela, celebrado em Caracas, em 14 
de fevereiro de 2005; tendo pareceres das 
Comissões: de Ciência e Tecnologia, Comu‑
nicação e Informática, pela aprovação (Re‑
lator: Dep. Badu Picanço); e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio‑

nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Ney Lopes).

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.218 – A, DE 2006  
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Proje‑
to de Decreto Legislativo nº 2.218 – A, de 
2006, que aprova o texto do Instrumento 
de Emenda à Constituição da Organização 
Internacional do Trabalho; tendo pareceres 
das Comissões: de Trabalho, de Administra‑
ção e Serviço Público, pela aprovação, com 
emenda (Relator: Dep. Marco Maia); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Luiz Couto).

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 31 – A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 31 – A, de 2007, que 
aprova o texto do Instrumento de Emenda à 
Constituição da União Internacional de Tele‑
comunicações (Genebra, 1992) com Emen‑
das feitas pela Conferência Plenipotenciária 
(Quioto, 1994) e pela Conferência Plenipo‑
tenciária (Mineápolis, 1998), aprovados em 
Marraqueche, em 18 de outubro de 2002, jun‑
tamente com as reservas feitas pelo Brasil; 
tendo pareceres: da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, pela 
aprovação (Relator: Dep. Ratinho Junior); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi‑
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Valtenir Pereira).

4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 319 – A, DE 2007  

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 319 – A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo de Coopera‑
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ção Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Re‑
pública do Zimbábue, assinado no Rio de 
Janeiro, em 10 de setembro de 2006; ten‑
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio‑
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Colbert Martins).

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 358 – A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro‑
jeto de Decreto Legislativo nº 358 – A, de 
2007, que aprova o texto do Convênio en‑
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Bolívia 
para o estabelecimento de um Depósito 
Franco no Porto de Paranaguá, celebrado 
em Brasília, em 15 de agosto de 1990; ten‑
do pareceres das Comissões: de Viação e 
Transportes, pela aprovação (Relator: Dep. 
Angelo Vanhoni); de Finanças e Tributação, 
pela compatibilidade e adequação finan‑
ceira e orçamentária (Relator: Dep. Alfredo 
Kaefer); e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi‑
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Leonardo Picciani).

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 372 – A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 372 – A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo, por Troca 
de Notas, para o Estabelecimento de Um 
Depósito Franco no Porto de Rio Grande 
para Cargas Transportadas por Rodovia, 
celebrado em Brasília, em 11 de setembro 
de 2006, que complementa o “Convênio 
entre a República Federativa do Brasil e 
a República do Paraguai para o Estabele‑
cimento de um Depósito Franco no Porto 
de Rio Grande”, celebrado em Brasília, no 
dia 21 julho de 1987; tendo pareceres: da 
Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Camilo Cola); da 

Comissão de Finanças e Tributação, pela 
não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públi‑
cas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Pedro 
Novais); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio‑
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Leonardo Picciani).

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 496 – A, DE 2008 
(Da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 496 – A, de 2008, 
que aprova o texto do Memorando de En‑
tendimento para o Estabelecimento de um 
Grupo Bilateral de Inteligência Brasil – Para‑
guai na Esfera da Pirataria, da Falsificação 
e do Contrabando de Produtos Pirateados 
e Falsificados, celebrado em Assunção, em 
20 de junho de 2006; tendo pareceres: da 
Comissão de Relações Exteriores e de De‑
fesa Nacional, pela aprovação (Relator: Dep. 
Marcelo Itagiba); da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado, 
pela aprovação (Relator: Dep. Pompeo de 
Mattos); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio‑
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Beto Albuquerque).

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 569 – A, DE 2008 
(Da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 569 – A, de 2008, 
que aprova o texto do Acordo Quadro sobre 
Cooperação em Matéria de Defesa entre o 
Governo da República Federativa do Bra‑
sil e o Governo da República do Paraguai, 
assinado em Assunção, em 21 de maio de 
2007; tendo pareceres das Comissões: de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacio‑
nal, pela aprovação (Relator: Dep. Manoel 
Junior); e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi‑
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Geraldo Pudim).
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9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 571 – A, DE 2008  
(Da Comissão De Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 571 – A, de 2008, 
que aprova o texto do Acordo de Coopera‑
ção Mútua entre o Governo da República Fe‑
derativa do Brasil e o Governo da República 
Bolivariana da Venezuela para Combater o 
Tráfego de Aeronaves Envolvidas com Ativi‑
dades Ilícitas Transnacionais, celebrado em 
Caracas, em 30 de dezembro de 2005; tendo 
pareceres: da Comissão de Segurança Pú‑
blica e Combate ao Crime Organizado, pela 
aprovação (Relatora: Dep. Perpétua Almei‑
da); da Comissão de Viação e Transportes, 
pela aprovação (Relator: Dep. Camilo Cola); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. José Genoíno).

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 795 – A, DE 2008  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 795 – A, de 2008, 
que aprova, com ressalvas, os textos da 
Convenção nº 151 e da Recomendação nº 
159, da Organização Internacional do Traba‑
lho, ambas de 1978, sobre as Relações de 
Trabalho na Administração Pública; tendo 
parecer das Comissões: de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela apro‑
vação (Relator: Dep. Daniel Almeida); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. José Genoíno).

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.283 – A, DE 2008 
(Da Representação Brasileira no  

Parlamento do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.283 – A, de 2008, 
que aprova Lista de Compromissos Espe‑

cíficos do Brasil resultante da VI Rodada 
de Negociações em Matéria de Serviços ao 
Amparo do Protocolo de Montevidéu sobre 
o Comércio de Serviços no MERCOSUL, 
aprovada pela Decisão nº 01/06 do Conse‑
lho do Mercado Comum do Mercosul, em 20 
de julho de 2006; tendo pareceres: da Co‑
missão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, pela aprovação (Relator: Dep. Dr. 
Rosinha); da Comissão de Desenvolvimen‑
to Econômico, Indústria e Comércio, pela 
aprovação (Relator: Dep. Renato Molling); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Vital do Rêgo Filho).

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.475 – A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Proje‑
to de Decreto Legislativo nº 1.475 – A, de 
2009, que aprova o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Letônia sobre 
Cooperação na Área da Cultura, assinado 
em Riga, em 9 de junho de 2008; tendo pare‑
ceres: da Comissão de Educação e Cultura, 
pela aprovação (Relator: Dep. Pedro Wilson); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Antonio Carlos Pannunzio).

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.476 – A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Proje‑
to de Decreto Legislativo nº 1.476 – A, de 
2009, que aprova o texto do Acordo entre 
o Governo da República Federativa do Bra‑
sil e o Governo da República de Honduras 
sobre Cooperação no Domínio da Defesa, 
assinado em Tegucigalpa, em 27 de julho 
de 2007; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. José Genoíno).
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14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.478 – A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.478 – A, de 2009, 
que submete à consideração do Congresso 
Nacional o texto do Acordo entre o Gover‑
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Colômbia sobre 
Cooperação em Matéria de Defesa, cele‑
brado em Bogotá, em 19 de julho de 2008; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio‑
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Luciano Pizzatto).

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.618 – A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.618 – A, de 2009, 
que aprova os textos das Resoluções MEPC 
117 (52) e MEPC 118 (52) MEPC 132 (53), 
MEPC 141 (54), MEPC 143 (54), MEPC 154 (55), 
MEPC 156 (55) e MEPC 164 (56), adotadas por 
ocasião de realização das Sessões de nº 52ª, 
53ª, 54ª, 55ª e 56ª, do Comitê de Proteção ao 
Meio Ambiente Marinho, que resultaram na 
adoção de Emendas à Convenção Interna‑
cional para a Prevenção da Poluição Marinha 
por Navios – MARPOL 73/78, da Organização 
Marítima Internacional, tendo pareceres: da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi‑
mento Sustentável, pela aprovação (Relator: 
Dep. Zé Geraldo); e da Comissão de Viação 
e Transportes, pela aprovação (Relator: Dep. 
Lázaro Botelho); e da Comissão de Constitui‑
ção e Justiça e de Cidadania, pela constitu‑
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Marcelo Ortiz).

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.620 – A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.620 – A, de 2009, 

que aprova o texto do Acordo entre o Go‑
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Lituânia sobre 
Cooperação na Área da Cultura, assinado 
em Brasília, em 16 de julho de 2008; ten‑
do parecer das Comissões: de Educação 
e Cultura, pela aprovação (Relatora: Dep. 
Bel Mesquita); e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Pastor Pedro Ribeiro).

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.652 – A, DE 2009 
(Da comissões de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.652 – A, de 2009, 
que submete à apreciação do Congresso 
Nacional, o texto do Acordo entre o Gover‑
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Bolívia sobre Cooperação no 
Domínio da Defesa, celebrado em Brasília, 
em 14 de fevereiro de 2007; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi‑
cidade e técnica legislativa, com emenda 
(Relator: Dep. Mauro Benevides).

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.657 – A, DE 2009 
(DA comissões de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.657 – A, de 2009, 
que submete à consideração do Congres‑
so Nacional o texto do Acordo entre o Go‑
verno da República do Brasil e o Governo 
da República Italiana sobre o Exercício de 
Atividade Remunerada por parte de Depen‑
dentes Residentes do Pessoal Diplomáti‑
co, Consular e Técnico – Administrativo, 
celebrado em Roma, em 11 de novembro 
de 2008; tendo pareceres: da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Públi‑
co, pela aprovação (Relator: Dep. Vanessa 
Grazziotin); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio‑
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
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e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Ricardo Barros).

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.669‑A, DE 2009 
(Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.669 – A, de 2009, 
que aprova o texto do Tratado Constitutivo 
da União de Nações Sul – americanas, cele‑
brado em Brasília, em 23 de maio de 2008; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio‑
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Dr. Rosinha).

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.672‑ A, DE 2009 
(Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Proje‑
to de Decreto Legislativo Nº 1.672 – A, de 
2009, que aprova o texto do Acordo Básico 
de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover‑
no da República Democrática Socialista do 
Sri Lanka, assinado em Brasília, em 16 de 
setembro de 2008; tendo parecer da Comis‑
são de Constituição e Justiça e de Cidada‑
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa (Relator: Dep. Marcelo 
Guimarães Filho).

SESSÃO ORDINÁRIA 
DEBATES 

E 
TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS
1. PROJETOS DE LEI DO “PRÉ – SAL” COM PRA‑
ZO DE EMENDAMENTO PRÉVIO PRORROGADO 
ATÉ 18‑9‑2009.

Nº 2.502/2007 (Eduardo Valverde) – Altera a Lei nº 
9.478, de 06 de agosto de 1997,que dispõe sobre a 
política energética nacional, as atividades relativas ao 

monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo.
Tendo apensados os PLs: 4290/2008, 4565/2008 
(5621/2009), 5333/2009, 5334/2009, 5430/2009 e 
5938/2009.
DECURSO: 7º DIA
ÚLTIMO DIA: 18‑9‑2009

Nº 5417/2009 (Pedro Eugênio) – Cria o Fundo Sobe-
rano Social do Brasil – FSSB e dispõe sobre sua estru-
tura, fontes de recursos e dá outras providências.
Tendo apensado o PL 5940/2009.
DECURSO: 7º DIA
ÚLTIMO DIA: 18-9-2009

Nº 5.939/2009 (Poder Executivo) – Autoriza o Po-
der Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e 
Gás Natural S.A. – PETRO – SAL, e dá outras provi-
dências.
DECURSO: 7º DIA
ÚLTIMO DIA: 18‑9‑2009

Nº 5941/2009 (Poder Executivo) – Autoriza a União 
a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. – PE-
TROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e 
lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocar-
bonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da 
Constituição, e dá outras providências.
DECURSO: 7º DIA
ÚLTIMO DIA: 18‑9‑2009

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO‑
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 921/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Fundação Cultural, Recreativa e Assistencial 
Sãomateuense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Mateus do Maranhão, 
Estado do Maranhão.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

Nº 1404/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
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toriza a Associação Comunitária Beneficente Nossa 
Senhora da Conceição a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Itacajá, Estado 
do Tocantins.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

Nº 1.425/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Divino Pai Eterno a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Taipas do Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

Nº 1.458/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária dos Moradores do 
Centro de Montezuma a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Montezuma, Estado 
de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

Nº 1.482/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à AUTO CAP – COMUNICAÇÕES, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERI-
VADOS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de Alto 
Alegre, Estado de Roraima.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

Nº 1.583/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Três Climas Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, no Município de Chorozinho, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

Nº 1.584/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Moradores da Região do Além 
Rio a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

Nº 1.597/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária do 

Bairro Nossa Senhora Aparecida a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Manhuaçu, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23‑9‑2009

Nº 1.610/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Ara-
guaçu a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Araguaçu, Estado do Tocantins.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23‑9‑2009

Nº 1.629/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Prudente de Morais de Radio-
difusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Prudente de Morais, Estado de Mi-
nas Gerais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23‑9‑2009

Nº 1.636/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza o Centro Social de Monte Grave a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Milhã, Estado do Ceará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23‑9‑2009

Nº 1.648/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária de Comunicações ECO-
CAP FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Capitão Poço, Estado do Pará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23‑9‑2009

Nº 1.686/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Desenvolvimento Artístico 
e Cultural Liberdade de Goiânia a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de Goiânia, 
Estado de Goiás.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23‑9‑2009
Nº 1.689/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Moradores de Dário Meira a 
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executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Dário Meira, Estado da Bahia.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23‑9‑2009

Nº 1.691/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outor-
ga permissão à Fundação Cultural e Assistencial Diário 
do Amapá para executar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, com fins exclusivamente edu-
cativos, no Município Macapá, Estado do Amapá.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23‑9‑2009

Nº 1.706/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária de Radiodifusão Folião 
João de Lázaro a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Santa Rosa do Tocantins, 
Estado do Tocantins.
ÚLTIMA SESSÃO: 17‑9‑2009

Nº 1.712/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Rádio Clube de Na-
tércia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Natércia, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 17‑9‑2009

Nº 1.714/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação de Radiodifusão Comunitária Planalto 
de Itapiúna a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Itapiúna, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 17‑9‑2009

Nº 1.723/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Apicultores de Ponte Alta do 
Tocantins a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Ponte Alta do Tocantins, 
Estado do Tocantins.
ÚLTIMA SESSÃO: 17‑9‑2009

Nº 1.724/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de 
Esperantina – TO a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Esperantina, Estado do 
Tocantins.
ÚLTIMA SESSÃO: 17‑9‑2009

Nº 1.728/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cata – vento – Juventude e Cida-
dania a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na localidade de Sobradinho, Distrito Federal.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 1.729/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Central de Organizações Populares de Contenda 
– PR a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Contenda, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17‑9‑2009

Nº 1.733/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Integrada de Radiodi-
fusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Matupá, Estado do Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 17‑9‑2009

Nº 1.734/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultura para São Fé-
lix a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Félix do Coribe, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 17‑9‑2009
PROJETO DE LEI

Nº 343/1999 (Chico da Princesa) – Institui a Semana 
de Prevenção do Aborto e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 3.496/2000 (Senado Federal – Moreira Mendes) 
– Denomina Aeroporto de Porto Velho – Jorge Teixei-
ra de Oliveira o Aeroporto de Porto Velho, no Estado 
de Rondônia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 2.318/2003 (Maurício Rands) – Proclama Olinda a 
Capital Simbólica do Brasil e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 2.902/2004 (Gonzaga Patriota) – Denomina “Porto 
Fluvial Paulo de Souza Coelho”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 2.948/2004 (Max Rosenmann) – Institui o dia 26 
de outubro como o “Dia Nacional do Tropeiro”.
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DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 5.300/2005 (Senado Federal – Romeu Tuma) – Dá 
a denominação de Aeroporto de Bauru – Comandan-
te João Ribeiro de Barros ao Aeroporto de Bauru, no 
Estado de São Paulo.
Apensados: PL 5169/2005 (Milton Monti ) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 6.328/2005 (Gonzaga Patriota) – Denomina a 
Ferrovia Transnordestina de “Ferrovia Miguel Arraes 
de Alencar”.
Apensados: PL 539/2007 (Inocêncio Oliveira ) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 6.611/2006 (Vander Loubet) – Denomina a BR – 
267 como rodovia João Paulo II.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 130/2007 (Max Rosenmann) – Institui o dia 8 de 
maio como o “Dia Nacional do Turismo” e confere a 
Alberto Santos Dumont o título de “Pai do Turismo 
Brasileiro”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 339/2007 (José Eduardo Cardozo) – Institui a 
“Semana Nacional de Educação, Conscientização e 
Orientação sobre a Fissura Lábio – Palatina”, e dá 
outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 597/2007 (Jorginho Maluly) – Altera o art. 25 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional”.
Apensados: PL 720/2007 (Leonardo Quintão ) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 614/2007 (Rafael Guerra) – Fica denominado “En-
genheiro Simão Gustavo Tamm” o anel rodoviário lo-
calizado no Município de Barbacena – MG, o qual liga 
as rodovias federais BR – 040 (BH – RJ) e BR – 265 
(Barbacena – Rodovia Fernão Dias) construído pelo 
DNIT, com apoio da prefeitura local.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 770/2007 (Inocêncio Oliveira) – Institui o “Dia 
Nacional do Poeta” cada dia 19 de abril do calendário 
gregoriano em vigor no Brasil.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 857/2007 (Neilton Mulim) – Institui o Dia do Alerta 
sobre o Uso Nocivo do Álcool.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 1.488/2007 (Adão Pretto) – Institui a “Semana Na-
cional do Feijão e Arroz” e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

Nº 1.749/2007 (Juvenil Alves) – Denomina “Ponte 
Dr. Carlos Geraldo Valadares”, que está localizada na 
divisa do Município de Martins Campos – Abaeté, no 
Estado de Minas Gerais, na BR – 352, sob o Rio São 
Francisco.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 1.940/2007 (Solange Almeida) – Institui o Dia Na-
cional dos Portadores de Vitiligo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

Nº 2.126/2007 (Tonha Magalhães) – Denomina “Por-
to de Candeias” o atual Porto de Aratu, localizado no 
Município de Candeias, no Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

Nº 2.207/2007 (Nilmar Ruiz) – Institui o Dia do Qua-
drilheiro, a ser comemorado anualmente no dia 27 de 
junho.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 2.415/2007 (Aelton Freitas) – Denomina Rodovia 
Deputado  Jaime Martins do Espírito Santo o trecho 
da BR – 494 entre a cidade de Divinópolis (MG) e o 
entroncamento com a BR – 262.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 2.959/2008 (Paulo Piau) – Dispõe sobre o Dia Na-
cional do Milho e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 3086/2008 (Cida Diogo) – Institui o dia 26 de ju-
nho como Dia Nacional da Consciência do 1º voto e 
dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 3.260/2008 (Rodrigo Rollemberg) – Institui o Dia 
Nacional do Reggae.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009
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Nº 3.284/2008 (Senado Federal – Marcelo Crivela) – 
Dispõe sobre a criação do Dia de Celebração da Ami-
zade Brasil – Argentina e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

Nº 3.555/2008 (Mendes Ribeiro Filho) – Institui o 
Dia Nacional de Conscientização do Estresse, a ser 
comemorado no terceiro domingo de novembro, anu-
almente.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

Nº 3.937/2008 (Senado Federal – Eduardo Azeredo) 
– Denomina “Rodovia Guimarães Rosa” o trecho da 
rodovia BR – 135 situado entre o entroncamento com a 
rodovia BR – 040, no Município de Curvelo, e a cidade 
de Januária, no Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 5.243/2009 (Alex Canziani) – Altera o art. 13 da 
Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, que “Dispõe 
sobre a arbitragem”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

 
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

 
PROJETO DE LEI

Nº 1.215/2003 (Carlos Souza) – Regulamenta a Guar-
da Portuária.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009
Nº 1.762/2007 (Chico D’Angelo) – Cria o Cadastro 
Nacional de Obras Públicas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

Nº 1.921/2007 (Sebastião Bala Rocha) – Altera dis-
positivo da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 
(Estatuto do Desarmamento).
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009
Nº 3614/2008 (Rodovalho) – Dispõe sobre a pu-
blicação das informações contábeis das empresas 
públicas.
ÚLTIMA SESSÃO: 17‑9‑2009

Nº 3.877/2008 (Rogerio Lisboa) – Dispõe sobre a 
oferta de Educação Profissional Técnica integrada ao 
Ensino Médio.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA 
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A 
UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER‑
GENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE; 
E/OU INJURIDICIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 6.906/2002 (Senado Federal – MOREIRA MEN‑
DES) – Dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da profissão de Turismólogo.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 6.906/2002, prin‑
cipal
COM PARECER CONTRÁRIO: PLs 7.010/2002, 
812/2003 e 4.740/04, apensados.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

Nº 3.282/2008 (Senado Federal – Srys Slhessarenko) 
– Inscreve o nome de Maria Quitéria de Jesus no Livro 
dos Heróis da Pátria e dá a este nova denominação, 
de forma a incluir a expressão “e Heroínas”.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 3.282/2008, prin‑
cipal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 3.924/2008, apen‑
sado.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18‑9‑2009

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).

2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU‑
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 2.450/2007 (Odair Cunha) – Dá ao trevo de aces-
so ao município de Três Corações, em Minas Gerais, 
rodovia BR – 381, Km. 752.1, entroncamento com a 
rodovia MG – 167, a denominação de “Trevo Edson 
Arantes do Nascimento – Rei Pelé”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA‑
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).
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PROJETO DE LEI

Nº 5.861/2009 (Dimas Ramalho) – Obriga as empresas 
concessionárias e permissionárias de serviço público 
a emitir, no início de cada ano, recibo de quitação dos 
pagamentos pelos serviços prestados no ano anterior 
para os consumidores.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23‑9‑2009

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE LEI

Nº 5.830/2009 (Evandro Milhomen) – Altera os arts. 
8º e 9º, e revoga o art. 10 e o parágrafo único do art. 
11, todos da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, 
para modificar o regime jurídico aplicável aos agentes 
comunitários de saúde e aos agentes de combate às 
endemias, e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23‑9‑2009

Nº 5.852/2009 (Damião Feliciano) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de hospitais em Municípios com mais 
de cinquenta mil habitantes.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23‑9‑2009
Nº 5889/2009 (Vinicius Carvalho) – Determina que 
as leis mencionem o nome do parlamentar autor do 
projeto
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23‑9‑2009

6. CONTRA PARECER PELA INADMISSIBILIDADE 
DE PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – 
ART. 202, § 1º DO RICD

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 351/2009 (Senado Federal – Renan Calheiros) 
– Altera o art. 100 da Constituição Federal e acres-
centa o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, instituindo regime especial de paga-
mento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal 
e Municípios.
COM PARECER PELA ADMISSIBILIDADE PARCIAL, 
EM FACE DA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS SU-
PRESSIVAS: PEC 351/2009, principal.
COM PARECER PELA INADMISSIBILIDADE: PEC 
366/2009, apensada.

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21‑9‑2009

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009

Dia 17, 5ª – feira

15:00 PEPE VARGAS (PT – RS)
15:25 EDUARDO GOMES (PSDB – TO)

Dia 18, 6ª – feira

10:00 GLADSON CAMELI (PP – AC)
10:25 NILMAR RUIZ (DEM – TO)
10:50 CLÓVIS FECURY (DEM – MA)
11:15 JAIR BOLSONARO (PP – RJ)
11:40 RODRIGO ROLLEMBERG (PSB – DF)

Dia 21, 2ª – feira

15:00 LUCIANA COSTA (PR – SP)
15:25 DAGOBERTO (PDT – MS)
15:50 FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA)
16:15 JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM – SC)
16:40 ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB)

Dia 22, 3ª – feira

15:00 CLÁUDIO DIAZ (PSDB – RS)
15:25 PAULO ABI – ACKEL (PSDB – MG)

Dia 23, 4ª – feira

15:00 EVANDRO MILHOMEN (PCdoB – AP)
15:25 GERSON PERES (PP – PA)

Dia 24, 5ª – feira

15:00 SILAS CÂMARA (PSC – AM)
15:25 EDUARDO AMORIM (PSC – SE)

Dia 25, 6ª – feira

10:00 SARAIVA FELIPE (PMDB – MG)
10:25 LÁZARO BOTELHO (PP – TO)
10:50 VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG)
11:15 HUMBERTO SOUTO (PPS – MG)
11:40 ÁTILA LINS (PMDB – AM)

Dia 28, 2ª – feira

15:00 VITOR PENIDO (DEM – MG)
15:25 BEL MESQUITA (PMDB – PA)
15:50 GERALDO SIMÕES (PT – BA)
16:15 MARIA HELENA (PSB – RR)
16:40 ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP)

Dia 29, 3ª – feira

15:00 LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS)
15:25 VALDEMAR COSTA NETO (PR – SP)
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Dia 30, 4ª – feira

15:00 LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO)
15:25 MILTON VIEIRA (DEM – SP)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 

HORÁRIO: 10h 

A – 

Consulta: 
CONSULTA Nº 7/09 – do Sr. Michel Temer – que “con-
sulta sobre a possibilidade de acumulação das funções 
de Secretário de Estado e Diretor de Instituto, sem 
prejuízo do mandato de Deputado  Federal”.
RELATOR: Deputado  FLÁVIO DINO.
PARECER: pelo entendimento de que, se o Projeto 
de Lei mencionado pelo Deputado  Waldir Maranhão 
for aprovado e a UNIVIMA se transformar em órgão 
integrante da estrutura organizacional da SECTEC, 
estabelecendo – se, assim, um vínculo de dependên-
cia entre o novo instituto e a Secretaria, nada obstará 
o acúmulo de cargos pretendido pelo deputado, pois 
uma função seria decorrente da outra.

B – 

Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 117/09 Do Sr. Regis de Oliveira 
– (PEC 341/2009) – que “requer a realização de audi-
ência pública para discutir à PEC nº 341/09”.

C – 

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

ESPECIAL 

PROJETO DE LEI Nº 7.078/02 – do Poder Executivo 
– (MSC 653/2002) – que “consolida a legislação que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios e Custeio da 
Previdência Social e sobre a organização da Seguri-
dade Social”.
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis.
Vista ao Deputado  Jorginho Maluly, em 9-9-2009.

URGÊNCIA ART. 64 DA CF 

PROJETO DE LEI Nº 5.665/09 – do Poder Executivo – 
que “institui a Política Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Refor-
ma Agrária – PNATER, cria o Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 
Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER, e dá 
outras providências”.
RELATOR: Deputado  JOSÉ GENOÍNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas de Plenário, 
com subemenda à Emenda 1.
Encerrada a discussão. Concedido prazo ao relator 
nos termos do art. 57, inciso XI, do Regimento Inter-
no, em 15-9-2009.

 
URGENTE 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 4.208/01 – que “altera dispositivos do Decreto – Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Pro-
cesso Penal, relativos à prisão, medidas cautelares e 
liberdade, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado  JOSÉ EDUARDO CARDO-
ZO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos 
seguintes dispositivos constantes: a) do art. 1º do 
Substitutivo do Senado Federal: §§ 2º e 7º do art. 
282; dos §§ 1º e 2º do art. 283, em substituição aos 
§§ 1º a 3º do texto da Câmara dos Deputados ; dos §§ 
1º e 3º do art. 289; caput do art. 295; art. 299; pará-
grafo único do art. 300; caput do art. 306; incisos III 
e IV do art. 313; caput e os incisos I a III do art. 318; 
incisos I, IV, V e IX do art. 319; incisos I e II do art. 
325 do Senado, em substituição aos incisos I, II e II 
da Câmara dos Deputados ; inciso III do § 1º do art. 
325; inciso V do art. 341; art. 343; caput do art. 350; 
art. 439, b) dos §§ 2º a 6º do art. 289 – A, constan-
te do art. 2º do Substitutivo do Senado Federal, em 
substituição aos §§ 2º a 4º do texto da Câmara dos 
Deputados  e c) do art. 4º do Substitutivo do Senado 
Federal; pela rejeição: a) do art. 315 – A, constante 
do art. 2º do Substitutivo do Senado Federal, e b) 
dos seguintes dispositivos constantes do art. 1º do 
Substitutivo do Senado Federal, para manutenção 
do respectivo dispositivo do texto da Câmara dos 
Deputados : §§ 4º e 6º do art. 282; incisos II e III do 
art. 310; art. 311; art. 321; caput do § 1º do art. 325; 
e pela manutenção dos demais dispositivos do texto 
da Câmara dos Deputados , que não foram alterados 
pelo Senado Federal.
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(Avulso Nº 1486) 

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 224/01 – que “dá nova redação ao 
§ 1º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 91, de 22 de 
dezembro de 1997, que dispõe sobre a fixação dos 
coeficientes de distribuição dos recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios”.
RELATOR: Deputado  FELIPE MAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa da Emenda do Senado.

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 864/01 – 
do Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – que “dispõe sobre a validação dos atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 2.079 
– 77, de 25 de janeiro de 2001, que “Dispõe sobre o 
pagamento dos militares e dos servidores públicos do 
Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e 
fundações, bem como dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista e de 
suas subsidiárias, e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado  MAURÍCIO RANDS.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
Vista conjunta aos Deputados  Colbert Martins e Regis 
de Oliveira, em 15-7-2009.
O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 5-8-2009.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 864/08 – 
do Senado Federal – (PDS 189/2008) – que “aprova 
a Programação Monetária para o segundo trimestre 
de 2008”.
RELATOR: Deputado  ELISEU PADILHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 1.844/99 – do Senado Federal – 
Freitas Neto – (PLS 411/1999) – que “altera dispositivo 
da Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, que regu-
lamenta o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996”. (Apensados: PL 190/1999 
(Apensados: PL 1296/1999 e EMR 1/0), PL 2655/2000, 
PL 2680/2000, PL 6353/2002 e PL 1263/2007) 
RELATOR: Deputado  RICARDO TRIPOLI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do PL 1296/1999 e da Emenda da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, do PL 190/1999, do PL 2655/2000, com emenda, 
do PL 2680/2000, do PL 6353/2002, com emenda, e 
do PL 1263/2007, com substitutivo, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 2.057/07 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 258/2006) – que “dispõe 
sobre o processo e julgamento colegiado em primeiro 

grau de jurisdição de crimes de competência da Justiça 
Federal praticados por grupos criminosos organizados 
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado  FLÁVIO DINO.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Flávio Dino (PCdoB – MA), pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação deste e do Substitutivo da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 
com subemenda substitutiva.
Vista conjunta aos Deputados  Antonio Carlos Biscaia 
e Colbert Martins, em 10-9-2009.

PROJETO DE LEI Nº 3.770/08 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 87/2007) – que “altera o 
art. 328 do Decreto – Lei nº 3.689, de 1941 – Código 
de Processo Penal”.
RELATOR: Deputado  MARCELO ITAGIBA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
das.
Vista conjunta aos Deputados  João Campos, Luiz Cou-
to e Regis de Oliveira, em 24/06/2009.
O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 1-7-2009.
Discutiram a matéria os Deputados  Antonio Carlos 
Biscaia, José Eduardo Cardozo e Eliseu Padilha. Sus-
pensa a discussão por acordo, em 26-8-2009.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 246/05 – do 
Sr. Celso Russomanno – que “estabelece requisitos 
para a concessão, por instituições públicas, de finan-
ciamento, crédito e benefícios similares”.
RELATOR: Deputado  GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Vista ao Deputado  José Genoíno, em 25-8-2009.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 361/06 – do 
Sr. Arnaldo Madeira – que “altera o art. 3º da Lei Com-
plementar nº 62, de 1989”.
RELATOR: Deputado  FELIPE MAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, com subemenda substitutiva.
Vista conjunta aos Deputados  Regis de Oliveira e Vi-
cente Arruda, em 15-9-2009.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 137/04 – da Sra. 
Vanessa Grazziotin – que “altera o § 4º do art. 14 do 
Código de Ética e Decoro Parlamentar”. (Apensa-
dos: PRC 228/2005, PRC 230/2005, PRC 256/2005, 
PRC 283/2006, PRC 289/2006, PRC 319/2006, PRC 
21/2007, PRC 67/2007, PRC 70/2007, PRC 74/2007, 
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PRC 93/2007, PRC 95/2007, PRC 116/2008, PRC 
180/2009 e PRC 182/2009) 
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PRC 230/2005, do PRC 256/2005, do PRC 289/2006, 
do PRC 21/2007, do PRC 67/2007, do PRC 70/2007, 
do PRC 74/2007, do PRC 93/2007, do PRC 95/2007, 
do PRC 116/2008 e do PRC 180/2009, apensados; e 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla-
tiva e, no mérito, pela aprovação da Emenda de Ple-
nário 1/2004, do PRC 228/2005, do PRC 283/2006, 
do PRC 319/2006 e do PRC 182/2009, apensados, 
com substitutivo.
Vista ao Deputado  Mendonça Prado, em 15-9-2009.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 174/09 – da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados  – que “altera os 
arts. 66, 82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados , modificando o horário de funcionamento 
das sessões ordinárias do Plenário”.
RELATOR: Deputado  ELISEU PADILHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados  Antonio Carlos Pan-
nunzio, Colbert Martins, Efraim Filho, José Eduardo 
Cardozo e José Genoíno, em 11-8-2009.

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 286/00 
– do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta alínea ao inciso 
XXXII do art. 5º da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado  VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo re-
dacional.
Vista conjunta aos Deputados  Colbert Martins e Silvi-
nho Peccioli, em 18-3-2008.
(Avulso Nº 228) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 503/02 
– da Sra. Miriam Reid – que “altera o inciso II do art. 208 
para assegurar a garantia do ensino médio”. (Apensado: 
PEC 78/2003 (Apensado: PEC 210/2003 (Apensado: 
PEC 232/2004))) 
RELATOR: Deputado  MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA.
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 78/2003, 
da PEC 210/2003 e da PEC 232/2004, apensadas.
Vista conjunta aos Deputados  Jorginho Maluly e Ze-
naldo Coutinho, em 9-9-2009.
Discutiu a matéria o Deputado  Paes Landim, em 9-9-
2009.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 317/04 
– do Sr. Sandro Mabel e outros – que “acrescenta arti-

go ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
para instituir a Carreira de Administrador Municipal” 
RELATOR: Deputado  LEO ALCÂNTARA.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista ao Deputado  Vicente Arruda, em 23-6-2009.
Discutiram a matéria os Deputados  Antonio Carlos 
Biscaia, Bonifácio de Andrada e Colbert Martins, em 
23/06/2009.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 523/06 
– do Sr. Silvio Torres e outros – que “dá nova redação 
ao art. 29 da Constituição Federal, alterando o siste-
ma eleitoral nos Municípios com mais de duzentos mil 
eleitores”. (Apensado: PEC 365/2009) 
RELATOR: Deputado  BRUNO ARAÚJO.
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
365/2009, apensada.
Vista conjunta aos Deputados  Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Felipe Maia, Flávio Dino, Matteo Chiarelli 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 21-8-2007.
(Avulso Nº 1649) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/07 
– do Sr. Marcelo Serafim e outros – que “altera a reda-
ção do art. 57, caput, da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado  CIRO GOMES.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 80/07 
– do Sr. Geraldo Pudim e outros – que “altera o art. 20 
da Constituição Federal, para prever mecanismos de 
fiscalização dos recursos resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos distribu-
ídos aos Estados, Distrito Federal e Municípios”.
RELATOR: Deputado  EDUARDO CUNHA.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Eduardo Cunha (PMDB – RJ), pela admissibili-
dade, com emenda redacional.
Vista ao Deputado  Antonio Carlos Biscaia, em 7-4-
2009.
Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 5-5-2009.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 83/07 
– do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira e outros 
– que “acrescenta o § 4º ao art. 25 da Constituição 
Federal e o art. 182 – A, instituindo o plano diretor 
metropolitano e sua obrigatoriedade”.
RELATOR: Deputado  SARNEY FILHO.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 122/07 
– do Sr. Alfredo Kaefer – que “dá nova redação aos arts. 
21 e 177 da Constituição Federal, para excluir do mo-
nopólio da União a construção e operação de reatores 
nucleares para fins de geração de energia elétrica”.
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RELATOR: Deputado  BRUNO ARAÚJO.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados  Chico Lopes e Regis de 
Oliveira, em 28/10/2008.
O Deputado  Chico Lopes apresentou voto em sepa-
rado em 30/10/2008.
(Avulso Nº 1601) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 197/07 
– do Sr. Zenaldo Coutinho – que “estabelece a publi-
cação do veto como marco inicial da contagem do 
prazo de trinta dias a que se refere o art. 66, § 6º, da 
Constituição”.
RELATOR: Deputado  EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista ao Deputado  Luiz Couto, em 15-7-2009.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 198/07 
– do Sr. André de Paula – que “acrescenta § 2º ao art. 
161 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado  RICARDO TRIPOLI.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados  Antonio Carlos Pannun-
zio, Colbert Martins e Silvio Costa, em 4-8-2009.
Discutiram a matéria os Deputados  Antonio Carlos 
Pannunzio, José Genoíno e Geraldo Pudim. Assegu-
radas as inscrições dos Deputados  Colbert Martins, 
Silvio Costa e João Almeida, em 4-8-2009.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 201/07 
– do Sr. Valadares Filho – que “altera o art. 6º da Cons-
tituição Federal, para estabelecer o esporte no rol dos 
direitos sociais”.
RELATOR: Deputado  CHICO LOPES.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 213/07 
– do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “dispõe sobre os 
Servidores Públicos Federais da Administração Direta 
e Indireta, os Servidores Municipais e os integrantes 
da carreira policial militar dos ex – territórios do Ama-
pá e Roraima”.
RELATOR: Deputado  SÉRGIO BRITO.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista ao Deputado  Luiz Couto, em 10-9-2009.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 250/08 
– do Sr. Pedro Chaves – que “acresce artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias”.
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista ao Deputado  Antonio Carlos Biscaia, em 10-9-
2009.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 261/08 
– do Sr. Rodrigo Rollemberg – que “altera o art. 14, § 3º, 
inciso VI, alínea “c”, seus §§ 5º e 6º e o art. 32, dando 

nova redação ao § 2º, acrescentando os §§ 3º, 4º e 5º, 
renumerando – se os demais, para dispor sobre o cargo 
de Administrador Regional do Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado  MÁRCIO FRANÇA.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista ao Deputado  Mendonça Prado, em 08/07/2009.
O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 14-7-2009.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 284/08 
– do Sr. Armando Monteiro – que “altera o § 2º do art. 
62 e o inciso I do art. 150 da Constituição Federal, 
para dispor sobre exigência de lei complementar para 
majoração ou instituição de tributos” 
RELATOR: Deputado  EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados  Antonio Carlos Biscaia, 
José Eduardo Cardozo e Maurício Quintella Lessa, 
em 5-5-2009.
Encerrada a discussão, em 15-7-2009.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 293/08 
– do Sr. Alexandre Silveira – que “altera o Art. 144 da 
Constituição Federal, atribuindo independência funcio-
nal aos Delegados de Polícia” 
RELATOR: Deputado  REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados  Antonio Carlos Biscaia, 
Flávio Dino, João Campos, Luiz Couto e Vicente Arru-
da, em 17-12-2008.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 294/08 
– do Sr. Eduardo Valverde – que “modifica o inciso I 
do art. 114 da Constituição da República, para afir-
mar a competência material da Justiça do Trabalho 
nos dissídios decorrentes da contratação irregular na 
administração pública, em inobservância ao dispos-
to no art. 37, incisos II, V e IX da CRFB”. (Apensado: 
PEC 328/2009) 
RELATOR: Deputado  FLÁVIO DINO.
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
328/2009, apensada.
Vista ao Deputado  Arnaldo Faria de Sá, em 4-8-
2009.
Assegurada a inscrição do Deputado  José Genoíno 
para debater a matéria, em 4-8-2009.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 325/09 
– do Sr. Valtenir Pereira – que “acrescenta Seção ao 
Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal, dis-
pondo sobre a perícia oficial de natureza criminal”.
RELATOR: Deputado  VIEIRA DA CUNHA.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados  José Maia Filho e Regis 
de Oliveira, em 11-8-2009.
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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 14-7-2009.
O Deputado  Marcelo Itagiba apresentou voto em se-
parado em 7-8-2009.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 391/09 
– do Sr. Raimundo Gomes de Matos – que “altera o art. 
198 da Constituição Federal para estabelecer plano 
de carreira e piso salarial profissional nacional para o 
agente comunitário de saúde e o agente de combate 
às endemias”.
RELATOR: Deputado  VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela admissibilidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 515/03 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, que “regula o Direito de Represen-
tação e o processo de Responsabilidade Administrati-
va Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade””.
RELATOR: Deputado  MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo.
O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 4-3-2009.

PROJETO DE LEI Nº 1.982/03 – do Sr. Eduardo Valver-
de – que “regulamenta a assistência judiciária interna-
cional em matéria penal, a ser prestada ou requerida 
por autoridades brasileiras, nos casos de investigação, 
instrução processual e julgamento de delitos, nas hi-
póteses em que especifica, e estabelece mecanismos 
de prevenção e bloqueio de operações suspeitas de 
lavagem de dinheiro”.
RELATOR: Deputado  SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição des-
te, das Emendas da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e das Subemendas 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional.

PROJETO DE LEI Nº 3.169/04 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “cria o Monumento Natural da Pedra do 
Penedo, no Município de Vila Velha, Estado do Espí-
rito Santo”.
RELATOR: Deputado  SARNEY FILHO.
PARECER: pela injuridicidade.

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 – do Sr. Marcelo Barbieri 
– que “modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação 
do princípio da desconsideração da personalidade jurí-
dica”. (Apensados: PL 5328/2005 e PL 870/2007) 
RELATOR: Deputado  ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 5328/2005, apensado, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; e pela constitucionalidade, juridicida-
de, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
870/2007, apensado.
Vista ao Deputado  Efraim Filho, em 7-5-2009.
O Deputado  Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 14/08/2009.

D – 

Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pe‑
las Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.129/90 – do Senado Federal – 
FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS 123/1989) – que 
“estabelece diretrizes para uma Política Nacional de 
Habitação Rural e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado  GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da 
Emenda 2 da Comissão de Desenvolvimento Urbano 
e das Emendas 1 a 5 da Comissão de Finanças e Tri-
butação, com substitutivo; e pela constitucionalidade, 
injuridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição da Emenda 1 da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano.
Vista ao Deputado  Sérgio Barradas Carneiro, em 11-
11-2008.
O Deputado  Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 7-4-2009.
PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado  GERALDO PUDIM.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Geraldo Pudim (PMDB – RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo.
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Vista conjunta aos Deputados  Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 03/06/2008.
O Deputado  Luiz Couto apresentou voto em separa-
do.

PROJETO DE LEI Nº 7.100/06 – do Senado Fede-
ral – Sérgio Zambiasi – (PLS 341/2005) – que “altera 
os arts. 48 e 103 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, com a finalidade de instituir, dentre os objetivos 
do crédito rural, o estímulo à substituição da cultura 
do tabaco por atividades alternativas, e de conceder, 
pelo Poder Público, incentivos especiais ao proprietário 
rural que substituir a cultura do tabaco por atividades 
alternativas”.
RELATOR: Deputado  PASTOR MANOEL FERREI-
RA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda redacional, e 
do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Vista conjunta aos Deputados  Colbert Martins, José 
Maia Filho, Marcelo Ortiz e Regis de Oliveira, em 30-
6-2009.

PROJETO DE LEI Nº 7.337/06 – do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS 50/2006) – que “altera a Lei nº 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, para dispor sobre 
a concessão de medida liminar em mandados de se-
gurança contra atos do Supremo Tribunal Federal, do 
Presidente da República ou das Mesas ou Comissões 
do Congresso Nacional ou de suas Casas e para es-
tabelecer o cabimento de agravo contra a decisão do 
relator concessiva de liminar”.
RELATOR: Deputado  SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
das.
Vista ao Deputado  Roberto Magalhães, em 5-5-
2009.
PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 170/2005) – que “modifica o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
concedendo adicional de periculosidade aos eletrici-
tários”. (Apensado: PL 7.384/2006) 
RELATOR: Deputado  PASTOR MANOEL FERREI-
RA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 7384/2006, apensado.
Vista ao Deputado  Valtenir Pereira, em 04/03/2008.
O Deputado  Roberto Magalhães apresentou voto em 
separado em 21/05/2009.

PROJETO DE LEI Nº 410/07 – do Senado Federal – 
Ana Júlia Carepa – (PLS 326/2005) – que “denomina 
“Aeroporto Internacional de Belém / Val – de – Cans / 
Júlio Cezar Ribeiro” o aeroporto internacional de Be-
lém (Val – de – Cans), no Estado do Pará, e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado  SÉRGIO BRITO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 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 10-4-2008.
O Deputado  Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15-4-2008.
Discutiram a matéria os Deputados  Luiz Couto, Flá-
vio Dino, Antonio Carlos Pannunzio e Magela, em 
30/04/2009.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/96 – do Sr. Ricardo Barros 
– que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que “dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no artigo 
175 da Constituição Federal, e dá outras providências””. 
(Apensados: PL 2184/1996 e PL 2185/1996) 
RELATOR: Deputado  CARLOS WILLIAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor, do PL 2184/1996 e do PL 
2185/1996, apensados, com emendas.
Vista conjunta aos Deputados  Paes Landim e Roberto 
Magalhães, em 16-4-2009.

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados: 
PL 1596/2003 e PL 6081/2005) 
RELATORA: Deputada  SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, com subemenda, do PL 
1596/2003 e do PL 6081/2005, apensados.
Vista conjunta aos Deputados  Chico Lopes e Mendon-
ça Prado, em 12/03/2009.
O Deputado  José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 2-4-2009.
PROJETO DE LEI Nº 2.442/00 – dos Srs. Gilmar Ma-
chado e Walter Pinheiro – que “altera os dispositivos 
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da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e dá ou-
tras providências”.
RELATOR: Deputado  CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da Emen-
da da Comissão de Educação e Cultura.

PROJETO DE LEI Nº 3.478/00 – do Sr. Paulo Paim 
– que “altera a redação do inciso II, do artigo 202 da 
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. (Apensados: PL 
3529/2000 e PL 3572/2000) 
RELATOR: Deputado  JOSÉ GENOÍNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; e pela inconstitucionalidade do PL 
3529/2000 e do PL 3572/2000, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 599/2003 
e PL 1415/2003 (Apensado: PL 1690/2007)) 
RELATOR: Deputado  VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 599/2003, do PL 1415/2003 e do PL 1690/2007, 
apensados.
Vista ao Deputado  Geraldo Pudim, em 28/10/2008.
O Deputado  Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 11-11-2008.

PROJETO DE LEI Nº 5.710/01 – do Sr. Fernando Ferro – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 543, da Consolidação 
da Leis do Trabalho, a fim de dispor sobre a indenização 
em caso de rescisão do contrato de empregado eleito 
para cargo de dirigente sindical ou suplente”.
RELATOR: Deputado  ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.
Vista ao Deputado  Gerson Peres, em 14-7-2009.

PROJETO DE LEI Nº 6.963/02 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “institui diretriz sobre a obrigato-
riedade de implantação de programas de racionalização 
do uso da água”. (Apensado: PL 7345/2002) 
RELATOR: Deputado  ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB – SP), pela constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, do Substitutivo da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do 
PL 7345/2002, apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 544/03 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem 
linfática manual nos hospitais públicos, contratados, 
conveniados e cadastrados do Sistema Único de Saú-
de – SUS “.
RELATOR: Deputado  NELSON TRAD.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
Vista ao Deputado  Ricardo Barros, em 16-4-2009.
O Deputado  Ricardo Barros apresentou voto em se-
parado em 29/04/2009.

PROJETO DE LEI Nº 721/03 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a redação do art. 16 e respectivo § 1º, da 
Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989”.
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação.
Vista conjunta aos Deputados  Luiz Couto e Silvinho 
Peccioli, em 16-12-2008.

PROJETO DE LEI Nº 1.408/03 – da Sra. Lúcia Braga – 
que “estabelece para idosos a partir de sessenta e cinco 
anos vantagem na compra de passagem em transpor-
te rodoviário intermunicipal e interestadual”. (Apensa-
dos: PL 1758/2003, PL 2722/2003, PL 2879/2004, PL 
2907/2004, PL 3528/2004 e PL 5132/2005) 
RELATOR: Deputado  RICARDO TRIPOLI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, do PL 1758/2003, do PL 
2722/2003, do PL 2879/2004, do PL 2907/2004, do PL 
3528/2004 e do PL 5132/2005, apensados.
Vista ao Deputado  Luiz Couto, em 24/06/2009.

PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 – do Sr. Neucimar Fraga 
– que “fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória 
do Tribunal de Contas da União realizada em obras e 
edificações e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado  PAES LANDIM.
PARECER: pela injuridicidade deste e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público.
Vista ao Deputado  Eduardo Cunha, em 28/10/2008.

PROJETO DE LEI Nº 1.831/03 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
nas instituições de ensino do País”. (Apensado: PL 
3230/2004) 
RELATOR: Deputado  MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura, com subemendas, e do PL 
3230/2004, apensado, com emendas.
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O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 4-3-2009.

PROJETO DE LEI Nº 2.084/03 – do Sr. Paes Landim 
– que “institui política para aproveitamento de jovens 
dispensados do serviço militar obrigatório e de treina-
mento em trabalho para primeiro emprego”.
RELATOR: Deputado  PASTOR MANOEL FERREI-
RA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, nos termos das Emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “dispõe sobre a jornada de trabalho do Fo-
noaudiólogo”. (Apensado: PL 2688/2003) 
RELATOR: Deputado  MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, da Emen-
da da Comissão de Seguridade Social e Família, com 
subemenda, e do PL 2688/2003, apensado, com subs-
titutivo.
Vista ao Deputado  Luiz Couto, em 28/10/2008.

PROJETO DE LEI Nº 2.330/03 – do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o art. 206 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil, para estabelecer o 
prazo prescricional de vinte anos para ação de respon-
sabilidade civil decorrente de moléstias profissionais 
contraídas por trabalhadores em decorrência de ativi-
dades insalubres, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado  MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo.
Vista conjunta aos Deputados  Antonio Carlos Biscaia 
e Gerson Peres, em 10/03/2009.
Os Deputados  Gerson Peres e Hugo Leal apresenta-
ram votos em separado.

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera o inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado  CARLOS WILLIAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 7-7-2009.

PROJETO DE LEI Nº 2.756/03 – do Sr. Milton Monti 
– que “dispõe sobre a comemoração de feriado e dá 
outras providências” 
RELATOR: Deputado  GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 4.875/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “acrescenta a alínea “j”, ao art. 4º, da Lei nº 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito 
de representação e o processo de responsabilidade 
administrativa civil e penal, nos casos de abuso de 
autoridade”.
RELATOR: Deputado  WILSON SANTIAGO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados  Antonio Carlos Biscaia, 
João Campos, Mendonça Prado e Sérgio Barradas 
Carneiro, em 2-4-2009.
Os Deputados  Antonio Carlos Biscaia, Celso Rus-
somanno e Sandra Rosado apresentaram votos em 
separado.

PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle 
externo”.
RELATOR: Deputado  MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
PROJETO DE LEI Nº 5.276/05 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “dispõe sobre a intervenção cirúrgica de 
simpatectomia para correção da Hiper – hidrose e dá 
outras providências”.
RELATOR: Deputado  FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 5.605/05 – 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 5-8-2009.

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”.
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Vista ao Deputado  Regis de Oliveira, em 18/12/2007.
O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/02/2008.
(Avulso Nº 243) 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/05 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “altera a ementa do Decreto – Lei nº 
4.657, de 4 de setembro de 1942”.
RELATOR: Deputado  REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da.
Vista ao Deputado  José Eduardo Cardozo, em 11-8-
2009.

PROJETO DE LEI Nº 6.746/06 – do Sr. Júlio Redecker 
– que “dispõe sobre os aspectos trabalhista, previden-
ciário e tributário das quantias espontaneamente pagas 
pelas empresas a seus empregados a título de prêmio 
por desempenho”.
RELATOR: Deputado  MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e da Subemenda da Comissão de Finanças 
e Tributação.
Vista conjunta aos Deputados  Antonio Carlos Pannun-
zio e Emiliano José, em 25-8-2009.
PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil”.
RELATOR: Deputado  BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado  Geraldo Pudim, em 23/10/2007.
PROJETO DE LEI Nº 7.233/06 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “altera o art. 69 e o item 6 do Anexo II 
– Sinalização, da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a tra-
vessia de pedestres em passagem sinalizada”.
RELATOR: Deputado  PASTOR MANOEL FERREI-
RA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas.
Vista ao Deputado  Luiz Couto, em 17/06/2008.
PROJETO DE LEI Nº 28/07 – do Sr. Edinho Bez – que 
“altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, para 
prorrogar a vigência das sanções relativas ao descum-
primento da Lei de Responsabilidade Fiscal”.
RELATOR: Deputado  MARCELO ORTIZ.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da.
Vista conjunta aos Deputados  José Maia Filho, Pastor 
Manoel Ferreira e Regis de Oliveira, em 30-6-2009.
Os Deputados  Regis de Oliveira e Pastor Manoel Fer-
reira apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 48/07 – do Sr. Neilton Mulim – 
que “dá nova redação ao inciso V do art. 53, da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e 
do Adolescente”.
RELATORA: Deputada  SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda 
da Comissão de Seguridade Social e Família, com 
subemenda.
PROJETO DE LEI Nº 361/07 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais 
em caso de advogada que deu á luz”.
RELATORA: Deputada  SOLANGE AMARAL.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Solange Amaral (DEM – RJ), pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação.
Vista ao Deputado  Antonio Carlos Biscaia, em 26-3-
2008.
Os Deputados  Antonio Carlos Biscaia e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado.

PROJETO DE LEI Nº 443/07 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “cria o programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF), e dá outras provi-
dências”.
RELATOR: Deputado  MÁRCIO FRANÇA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural.
Vista ao Deputado  Luiz Couto, em 25-8-2009.
PROJETO DE LEI Nº 774/07 – do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “altera a Lei nº 10.602, de 12 de dezembro 
de 2002, que “dispõe sobre o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais dos Despachantes Documenta-
listas e dá outras providências”” 
RELATOR: Deputado  SANDRO MABEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda.
Vista ao Deputado  Regis de Oliveira, em 5-8-2009.
O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 5-8-2009.
PROJETO DE LEI Nº 804/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera o art. 1º da Lei nº 11.179 de 22 de se-
tembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Es-
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tatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado  VALTENIR PEREIRA.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo.
Vista conjunta aos Deputados  Antonio Carlos Biscaia, 
Flávio Dino, Gerson Peres, Marcelo Itagiba e Vicente 
Arruda, em 19/08/2009.
O Deputado  Marcelo Itagiba apresentou voto em se-
parado em 10-9-2009.

PROJETO DE LEI Nº 805/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera a Lei nº 8.906, de 04 de julho de 2004, 
que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB””.
RELATOR: Deputado  VALTENIR PEREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas, e, no mérito, pela 
aprovação.
Vista conjunta aos Deputados  Maurício Quintella Lessa 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 5-5-2009.

PROJETO DE LEI Nº 1.208/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”.
RELATOR: Deputado  HUGO LEAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Viação e Transportes.
Vista ao Deputado  Mendes Ribeiro Filho, em 28-4-
2009.
Discutiu a matéria o Deputado  José Genoíno, em 28-
4-2009.

PROJETO DE LEI Nº 1.305/07 – do Sr. Deley – que 
“institui o Dia Nacional do Jogo Limpo (fair play) contra 
o Doping nos Esportes”.
RELATOR: Deputado  PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.
Vista ao Deputado  Flávio Dino, em 26-8-2009.
Discutiram a matéria os Deputados  Antonio Carlos 
Biscaia, João Almeida, Paulo Maluf, Geraldo Pudim e 
Marcelo Itagiba. Mantidas as inscrições dos Deputados  
Sandra Rosado, Major Fábio e Jorginho Maluly, em 
26-8-2009.

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 2.685/07 – do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera a redação do inciso II do art. 4º da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que instituiu 
o Código Civil”.
RELATOR: Deputado  BENEDITO DE LIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo.

PROJETO DE LEI Nº 3.377/08 – do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer 
prazo prescricional”.
RELATOR: Deputado  BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado  Luiz Couto, em 7-5-2009.
O Deputado  Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 4-6-2009.

PROJETO DE LEI Nº 3.378/08 – do Sr. Antonio Paloc-
ci – que “dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei 
Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, visando 
garantir a liberdade de expressão e informação”.
RELATOR: Deputado  JOSÉ EDUARDO CARDOZO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo.
Vista ao Deputado  Regis de Oliveira, em 28-4-2009.
Encerrada a discussão. Aprovado por unanimidade re-
querimento de adiamento da votação, por 5 sessões, 
apresentado pelo Deputado  Antonio Carlos Biscaia, 
em 5-5-2009.

PROJETO DE LEI Nº 3.379/08 – do Sr. Edinho Bez – 
que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.
Vista ao Deputado  Luiz Couto, em 12/08/2009.

PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “modifica a redação do art. 478 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)”.
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo.
Vista ao Deputado  José Genoíno, em 15-7-2009.
PROJETO DE LEI Nº 3.734/08 – do Sr. Ribamar Al-
ves – que “altera a lei nº 3.999, de 15 de dezembro 
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de 1961, que altera o salário – mínimo dos médicos e 
cirurgiões – dentistas”.
RELATORA: Deputada  SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e pela antirregimentalidade da emenda apre-
sentada nesta Comissão.
Vista ao Deputado  José Eduardo Cardozo, em 25-8-
2009.

PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do De-
creto – Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal”.
RELATOR: Deputado  GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados  José Genoíno e Luiz 
Couto, em 28/05/2009.
O Deputado  Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 30-6-2009.

PROJETO DE LEI Nº 4.076/08 – do Sr. Juvenil – que 
“acrescenta o art. 512 – A à Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973, que institui o Código de Processo Civil”.
RELATOR: Deputado  GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado  Luiz Couto, em 15-7-2009.

PROJETO DE LEI Nº 4.082/08 – do Sr. Walter Brito Neto 
– que “dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil””.
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23 – 09 – 09 

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 5.139/09 – do Poder Executivo 
– que “disciplina a ação civil pública para a tutela de 

interesses difusos, coletivos ou individuais homogêne-
os, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado  ANTONIO CARLOS BISCAIA.
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida‑
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.442/08 – do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS 217/2006) – que “altera o 
art. 83 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, para autorizar a instalação de salas 
de aulas nos presídios”.
RELATOR: Deputado  FLÁVIO DINO.

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici‑
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.377/07 – do Sr. Silvinho Peccioli 
– que “acresce dispositivos ao art. 10 da Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992 – Lei da Improbidade Adminis-
trativa, para dispor sobre a guarda e conservação de 
bens apreendidos pela Administração Pública”.
RELATOR: Deputado  BONIFÁCIO DE ANDRADA.

PROJETO DE LEI Nº 4.118/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “veda o estabelecimento de conteúdo programá-
tico de nível de escolaridade superior ao exigido pelas 
atribuições a desempenhar, nos processos seletivos 
que especifica”.
RELATOR: Deputado  GERALDO PUDIM.

PROJETO DE LEI Nº 4.998/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a doação aos respec-
tivos ocupantes as porções que integram o terreno da 
Colônia Antônio Aleixo, na cidade de Manaus, Estado 
do Amazonas e pertencente ao Patrimônio da União 
Federal e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado  GONZAGA PATRIOTA.

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici‑
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.681/02 – do Sr. José Pimentel 
– que “estabelece prazo para o pagamento de indeni-
zação aos segurados”.
RELATOR: Deputado  CARLOS WILLIAN.

PROJETO DE LEI Nº 4.289/08 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“insere parágrafo único no art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que “Dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outra providências.”” 
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RELATORA: Deputada  SANDRA ROSADO.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 9h30min 

A – 

Audiência Pública: 
“DEBATER O PL 4841/2009, QUE CRIA O SISTEMA 
DE CONTROLE DE ACIDENTE DE CONSUMO”
Requerimento nº 187/2009 – Deputado  José Carlos 
Araújo

Convidados:

MARIA EUGÊNIA CARVALHES CURY (Confirmada)
Chefe do Núcleo de Gestão do Sistema Nacional 
de Notificação e Investigação em Vigilância Sani-
tária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA
AMAURY MARTINS OLIVA (Confirmado)
Coordenador Geral de Assuntos Jurídicos do Depar-
tamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Mi-
nistério da Justiça – DPDC/MJ
MARIA INÊS DOLCI (Confirmada)
Coordenadora Jurídica da Associação Brasileira de 
Defesa do Consumidor – Pró – Teste
ELIAS FERNANDO MIZIARA (Confirmado)
Diretor de Comunicação da Associação Médica Bra-
sileira – AMB 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 18‑9‑
2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.845/09 – do Sr. William Woo 
– que “dispõe sobre a comercialização controlada do 
“ÁLCOOL 70º” (ação bactericida por conter 70% de 
água e 30% de água deionizada) pelas redes de far-
mácias do País”.
RELATOR: Deputado  RICARDO TRIPOLI.
PROJETO DE LEI Nº 5.848/09 – do Sr. Carlos Be-
zerra – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, disciplinando o prazo para registro de 
consumidor inadimplente nos serviços de proteção 
ao crédito”.
RELATORA: Deputada  ANA ARRAES.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CONJUNTO COM COMIS‑
SÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 9h30min 

A – 

Audiência Pública: 

Tema:

– O FIM DA OBRIGATORIEDADE DO DIPLOMA DE 
JORNALISMO PARA O EXERCÍCIO DA PROFIS-
SÃO.
– Requerimento nº 244/2009 – Deputado  MIGUEL 
CORRÊA
– Requerimento nº 84/2009 – Deputado  IRAN BAR-
BOSA
– Convidados:
– SOLANGE MESCOUTO CABRAL FURTADO – As-
sessora da Coordenação de Identificação e Registro 
Profissional – MT (Confirmada); 
– OSVALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR – Asses-
sor Jurídico do Conselho Federal da OAB (Confir-
mado);
– Dra. CÉLIA MARIA LADEIRA MOTA – Chefe do 
Departamento de Jornalismo da Faculdade de Co-
municação da Universidade de Brasília UnB (Con-
firmada);
– SÉRGIO MURILLO DE ANDRADE – Presidente da 
Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ (Con-
firmado);
– TARCÍSIO HOLANDA – Vice – Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Imprensa – ABI (Confirmado);
– EDSON SPENTHOF – Presidente do Fórum Nacio-
nal dos Professores de Jornalismo – FNPJ – (Confir-
mado);
– LUIZ CARLOS BERNARDES – Diretor do Sindicato 
dos Jornalistas e de TV Comunitária (Confirmado);
– ÁLVARO DAMIÃO – Jornalista Esportivo da Rádio 
Itatiaia e TV Alterosa – Minas Gerais MG. (Confirma-
do); 

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DAS 
COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO E DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Anexo II, Plenário 2 
HORÁRIO: 9h30min 

COMISSÕES PARTICIPANTES:

CONGRESSO NACIONAL: Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização; 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS: de Finanças e Tributação; 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
e de Fiscalização Financeira e Controle; 
SENADO FEDERAL: de Assuntos Econômicos; e de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle.

Tema:
Avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das 
políticas monetária, creditícia e cambial, evidencian-
do o impacto e o custo fiscal de suas operações e os 
resultados demonstrados nos balanços – referente ao 
1º semestre de 2008, em atendimento ao disposto no 
art. 9º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 
Complementar Lei nº 101, de 04 de maio de 2000.
Convidado:
Ministro HENRIQUE MEIRELLES, Presidente do Ban-
co Central do Brasil.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-09 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.242/07 – do Sr. Manoel Junior – 
que “altera a redação do art. 17 do Decreto – Lei nº 25, de 
30 de novembro de 1937, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado  ANGELO VANHONI.

PROJETO DE LEI Nº 3.056/08 – do Sr. Angelo Va-
nhoni – que “institui as unidades de preservação do 
patrimônio cultural brasileiro”.
RELATOR: Deputado  PEDRO WILSON.

PROJETO DE LEI Nº 5.915/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação das Funções Comissio-
nadas 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 Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação – FNDE e na 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES; e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado  EMILIANO JOSÉ.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DAS 
COMISSÕES DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO; E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E CONTROLE

Anexo II, Plenário 2 
HORÁRIO: 9h30min 

COMISSÕES PARTICIPANTES:

CONGRESSO NACIONAL: Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização; 
CÂMARA DOS DEPUTADOS: de Finanças e Tributação; 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
e de Fiscalização Financeira e Controle; 
SENADO FEDERAL: de Assuntos Econômicos; e de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle.

Tema:
Avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das 
políticas monetária, creditícia e cambial, evidencian-
do o impacto e o custo fiscal de suas operações e os 
resultados demonstrados nos balanços – referente ao 
1º semestre de 2008, em atendimento ao disposto no 
art. 9º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 
Complementar Lei nº 101, de 04 de maio de 2000.
Convidado:
Ministro HENRIQUE MEIRELLES, Presidente do Ban-
co Central do Brasil.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-09 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça‑
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 725/07 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “acrescenta artigo à Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para vedar a participação simultânea em lici-
tações de empresas em que se evidencie a existência 
de controle único”. (Apensado: PL 4829/2009) 
RELATOR: Deputado  LUIZ CARREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 2.297/07 – do Sr. Fernando Co-
elho Filho – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Petrolina, Estado de Pernambuco”.
RELATOR: Deputado  ARNALDO MADEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.550/07 – do Sr. Cezar Schirmer 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação – (ZPE) no Município de Santa 
Maria, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado  ARNALDO MADEIRA.

PROJETO DE LEI Nº 4.689/09 – do Sr. Acélio Casa-
grande – que “dispõe sobre a abertura de crédito na 
rede bancária oficial para atender as vítimas de cala-
midade pública”.
RELATOR: Deputado  RODRIGO ROCHA LOURES.
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PROJETO DE LEI Nº 4.715/09 – do Senado Fede-
ral – João Vicente Claudino – (PLS 631/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Bom Jesus, no 
Estado do Piauí”.
RELATOR: Deputado  GUILHERME CAMPOS.

PROJETO DE LEI Nº 4.716/09 – do Senado Federal – 
Rosalba Ciarlini – (PLS 648/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Exportação (ZPE) no Município 
de Açú, no Estado do Rio Grande do Norte”.
RELATOR: Deputado  JOÃO PAULO CUNHA.

PROJETO DE LEI Nº 4.718/09 – do – Senado Fede-
ral – Lúcia Vânia – (PLS 395/2007) – que “dispõe so-
bre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de São Simão, no Estado 
de Goiás”.
RELATOR: Deputado  JORGE BOEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 4.745/09 – do Senado Fede-
ral – João Vicente Claudino – (PLS 379/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Picos, no Es-
tado do Piauí”.
RELATOR: Deputado  MAGELA.

PROJETO DE LEI Nº 4.746/09 – do Senado Fede-
ral – João Vicente Claudino – (PLS 380/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Floriano, no 
Estado do Piauí”.
RELATOR: Deputado  REGINALDO LOPES.

PROJETO DE LEI Nº 4.766/09 – do Senado Federal 
– Lúcia Vânia – (PLS 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.

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça‑
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 7.675/06 – dos Srs. Mariângela 
Duarte e Luiz Bassuma – que “define as diretrizes da 
Política Brasileira de Ecologia Molecular para o Uso 
Sustentável da Biodiversidade da Mata Atlântica, da 
Zona Costeira e Marítima, da Amazônia, e outros Bio-
mas Nacionais, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado  VIRGÍLIO GUIMARÃES.

PROJETO DE LEI Nº 3.077/08 – do Poder Executi-
vo – que “altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da Assistência 
Social”.
RELATOR: Deputado  JOÃO DADO.

PROJETO DE LEI Nº 5.227/09 – do Sr. Cleber Verde – 
que “acrescenta capítulos à Lei nº 11.685 de 02 de junho 
de 2008, que institui o Estatuto dos Garimpeiros, para 
regulamentar a pensão vitalícia e a aposentadoria”.
RELATOR: Deputado  PEPE VARGAS.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 
E CONTROLE 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO 

DAS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; E DE 

FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexo II, Plenário 2 
HORÁRIO: 9h30min 

COMISSÕES PARTICIPANTES:

CONGRESSO NACIONAL: Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização; 
CÂMARA DOS DEPUTADOS: de Finanças e Tributação; 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
e de Fiscalização Financeira e Controle; 
SENADO FEDERAL: de Assuntos Econômicos; e de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle.

Tema:
Avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das 
políticas monetária, creditícia e cambial, evidencian-
do o impacto e o custo fiscal de suas operações e os 
resultados demonstrados nos balanços – referente ao 
1º semestre de 2008, em atendimento ao disposto no 
art. 9º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 
Complementar Lei nº 101, de 04 de maio de 2000.
Convidado:
Ministro HENRIQUE MEIRELLES, Presidente do Ban-
co Central do Brasil.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CONJUNTO COM  

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 9h30min 

A – 

Audiência Pública: 

Tema:
– O FIM DA OBRIGATORIEDADE DO DIPLOMA DE 
JORNALISMO PARA O EXERCÍCIO DA PROFIS-
SÃO.
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– Requerimento nº 244/2009 – Deputado  MIGUEL 
CORRÊA
– Requerimento nº 84/2009 – Deputado  IRAN BAR-
BOSA
– Convidados:
– SOLANGE MESCOUTO CABRAL FURTADO – As-
sessora da Coordenação de Identificação e Registro 
Profissional – MT (Confirmada); 
– OSVALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR – Assessor 
Jurídico do Conselho Federal da OAB (Confirmado);
– Dra. CÉLIA MARIA LADEIRA MOTA – Chefe do De-
partamento de Jornalismo da Faculdade de Comunica-
ção da Universidade de Brasília UnB (Confirmada);
– SÉRGIO MURILLO DE ANDRADE – Presidente da 
Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ (Con-
firmado);
– MAURÍCIO AZÊDO – Presidente da Associação Bra-
sileira de Imprensa – ABI (Confirmado);
– EDSON SPENTHOF – Presidente do Fórum Nacio-
nal dos Professores de Jornalismo – FNPJ – (Confir-
mado);
– LUIZ CARLOS BERNARDES – Diretor do Sindicato 
dos Jornalistas e de TV Comunitária (Confirmado);
– ÁLVARO DAMIÃO – Jornalista Esportivo da Rádio Ita-
tiaia e TV Alterosa – Minas Gerais MG. (Confirmado); 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 8 
HORÁRIO: 10h 

A – 

Audiência Pública: 

Tema:
ESCLARECIMENTOS ACERCA DA ATUAÇÃO DE 
TÉCNICOS DO DNPM, IBAMA E ICMBIO EM COMU-
NIDADES CABOCLAS E GARIMPEIRAS DE ÁREAS 
DE ENTORNO OU INSCRITAS EM UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL NO ES-
TADO DO AMAPÁ
(Requerimento nº 272/2009, do Deputado  Antonio Fei-
jão, subscrito pelo Deputado  Nilson Pinto)
PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

EXPOSITORES:
MIGUEL ANTONIO CEDRAZ NERY, Diretor – Geral do 
DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral
BRUNO ARAÚJO, Diretor de Proteção Ambiental do 
Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, representando o Sr. 
Roberto Messias Franco, Presidente do órgão 
PAULO FERNANDO MAIER SOUZA, Diretor de Uni-
dades de Conservação de Uso Sustentável do ICMBio 
– Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade, representando o Presidente do órgão, Sr. 
Rômulo Mello 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-09 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.174/07 – do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “institui o Programa Adote uma Nascente, 
em todo o território nacional”.
RELATOR: Deputado  FÁBIO RAMALHO.

PROJETO DE LEI Nº 5.722/09 – do Sr. Antonio Fei-
jão – que “dá nova redação ao art.7º da Lei nº 9.985 
de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 
1º ,incisos I, II, III e VI da Constituição Federal, institui 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado  LEONARDO QUINTÃO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.957/09 – do Sr. Carlos Be-
zerra – que “acrescenta artigo à 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  FERNANDO MARRONI.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A 

PARTIR DE AMANHÃ (DIA 18‑9‑2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.273/09 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – que “dá nova redação ao art. 3º da 
Lei nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, que esta-
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belece normas gerais para a prestação voluntária 
de serviços administrativos e de serviços auxiliares 
de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e 
nos Corpos de Bombeiros Militares e dá outras pro-
vidências”.
RELATOR: Deputado  MARCONDES GADELHA.

PROJETO DE LEI Nº 5.844/09 – do Sr. William Woo – 
que “determina a obrigatoriedade de demarcação das 
áreas de pesca, lazer ou recreação das praias banha-
das por mar, lagoas ou rios”.
RELATOR: Deputado  CLAUDIO CAJADO.

PROJETO DE LEI Nº 5.913/09 – do Poder Executivo 
– que “transforma Funções Comissionadas Técnicas 
– FCT, criadas pelo art. 58 da Medida Provisória nº 
2.229 – 43, de 6 de setembro de 2001, em cargos 
do Grupo – Direção e Assessoramento Superiores 
– DAS, em Gratificações de Exercício em Cargo de 
Confiança devida a militares e em Gratificações de 
Representação pelo Exercício de Função devida a 
militares”.
RELATOR: Deputado  MAURÍCIO RANDS.
PROJETO DE LEI Nº 5.919/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre o acesso às graduações supe-
riores de militares oriundos do Quadro de Taifeiros da 
Aeronáutica”.
RELATOR: Deputado  JAIR BOLSONARO.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23 – 09 – 09 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.916/09 – do Poder Executivo 
– que “altera os arts. 1º, 11, 16 e 17 e acrescenta 
os arts.7º – A e 7º – B à Lei nº 9.519, de 26 de no-
vembro de 1997, que dispõe sobre a reestruturação 
dos Corpos e Quadros de Oficiais e de Praças da 
Marinha”.
RELATOR: Deputado  CLAUDIO CAJADO.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM‑
BATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 9h 
Tema: Debater o PL 5.117/09, do Sr. Régis de Olivei-
ra, que “Altera a redação dos arts. 60, 69, 73 e 74, da 
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, possi-
bilitando a composição preliminar dos conflitos decor-

rentes dos crimes de menor potencial ofensivo pelos 
delegados de polícia.

Convidados:

Deputado  RÉGIS DE OLIVEIRA, autor do Projeto de 
Lei nº 5.117/09;
Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Representante da 
Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB;
– LEONARDO ARAÚJO MARQUES, Promotor de Jus-
tiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
representante da CONAMP;
CLEBER MONTEIRO FERNANDES, Vice – Presidente 
Executivo do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia 
Civil – CONCPC;
HÉLIO CARDOSO DERENNE, Diretor – Geral do De-
partamento da Polícia Rodoviária Federal;
GILSON DIAS DA SILVA, Presidente da Federação 
Nacional dos Policiais Rodoviários Federais – FENA-
PRF;
ELIAS MILER DA SILVA, Representante da Federação 
Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais 
– FENEME;
ALBERTO ZACHARIAS TORON, Secretário – Geral 
Adjunto do Conselho Federal da OAB;
Tcel QOEM ANTÔNIO SCUSSEL, Representante do 
Conselho Nacional dos Comandantes – Gerais das 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do 
Brasil – CNCG; e
CARLOS EDUARDO BENITO JORGE, Presidente 
da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – 
ADEPOL.
Requerimento nº 156/09
Autor: Deputado  JOÃO CAMPOS (PSDB/GO).

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-09 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES‑
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.808/07 – do Sr. William Woo – 
que “Altera a Lei nº 5.070, de 1966, com a finalidade 
de permitir o uso dos recursos do FISTEL – Fundo de 
Fiscalização das Telecomunicações – na construção 
de estabelecimentos prisionais e na compra de equi-
pamentos de segurança”.
RELATOR: Deputado  MARCELO ITAGIBA.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22 – 09 – 09 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.781/09 – do Sr. José Aníbal 
– que “estabelece regras emergenciais e específicas 
para combate a epidemias ou pandemias no âmbito 
nacional, inclusive, tratamento tributário diferenciado 
para aquisição, fabricação e importação de bens ne-
cessários no mercado interno e no exterior”.
RELATOR: Deputado  ELEUSES PAIVA.
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-09 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.389/04 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre a gratuidade do traslado interestadual 
de cadáveres ou restos mortais humanos, bem como 
de órgãos e tecidos humanos para fins de transplante, 
por empresas brasileiras de transporte aéreo”.
RELATORA: Deputada  ELCIONE BARBALHO.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23 – 09 – 09 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.245/07 – do Sr. Reginaldo Lo-
pes – que “regulamenta a profissão de Tecnólogo e dá 
outras providências”.
RELATOR: Deputado  VICENTINHO.
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-09 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.542/08 – do Sr. Vitor Penido 
– que “autoriza a criação de Centro Federal de Edu-

cação Tecnológica – CEFET, no município de Corinto, 
no Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado  DANIEL ALMEIDA.

PROJETO DE LEI Nº 5.648/09 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 429/2008) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar a Escola Técnica de Campina da 
Lagoa, vinculada à Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná – UTFPR”.
RELATOR: Deputado  SÉRGIO MORAES.
PROJETO DE LEI Nº 5.650/09 – do Senado Federal 
– João Pedro – (PLS 354/2008) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar o Centro Federal de Educação 
Tecnológica (Cefet) de Tefé, no Município de Tefé, no 
Estado do Amazonas”.
RELATOR: Deputado  SABINO CASTELO BRANCO.

PROJETO DE LEI Nº 5.654/09 – do Senado Federal – 
Flávio Arns – (PLS 416/2008) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica de Cerro Azul, vinculada 
à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 
no Município de Cerro Azul, no Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado  LUIZ CARLOS BUSATO.

PROJETO DE LEI Nº 5.738/09 – do Senado Federal 
– Fátima Cleide – (PLS 398/2008) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal 
do Vale do Anari, com sede no Município do Vale do 
Anari, no Estado de Rondônia”.
RELATOR: Deputado  MAURO NAZIF.

PROJETO DE LEI Nº 5.775/09 – do Senado Federal 
– Adelmir Santana – (PLS 166/2008) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal do 
Gama, no Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado  LAERTE BESSA.

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.439/00 – do Sr. Cezar Schirmer 
– que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 
de maio de 1990, a fim de permitir a movimentação da 
conta vinculada no FGTS para o pagamento do preço 
da aquisição de lote destinado à construção de moradia 
própria”. (Apensados: PL 3538/2000, PL 3580/2000, PL 
3871/2000, PL 1992/2003, PL 4940/2005, PL 6217/2005, 
PL 3447/2008, PL 4468/2008 e PL 5422/2009) 
RELATORA: Deputada  ANDREIA ZITO.

PROJETO DE LEI Nº 5.182/09 – da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, 
para acrescentar o art. 6 – A, dispondo sobre a conta-
gem de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
e concessão de pensão por morte”.
RELATORA: Deputada  GORETE PEREIRA.
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18 – 09 – 09 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.717/09 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “dispõe sobre afixação de mensagem educativa 
no painel dos automóveis”.
RELATOR: Deputado  LÚCIO VALE.

PROJETO DE LEI Nº 5.893/09 – do Poder Executivo – 
que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que aprova o Plano Nacional de Viação, para incluir na 
Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodovi-
ário Federal a Rodovia de Ligação BR – 478”.
RELATOR: Deputado  ROBERTO BRITTO.

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 
APRECIAR E PROFERIR PARECER À PROPOSTA 

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003, 
DO SENADO FEDERAL, QUE “ALTERA O 

ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA 
INTRODUZIR A ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO 

SOCIAL”.

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 09h30min 

A – 

Audiência Pública: 

I – Audiência Pública com os seguintes convidados:
VALÉRIA GETÚLIO DE BRITO E SILVA, Assessora 
Parlamentar, representante da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos da Presidência da República;
FRANCISCO MENEZES – Diretor do Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e Econômicas – IBASE; 
NAJLA VELOSO SAMPAIO BARBOSA, Coordenadora 
Nacional do Projeto “Educando com a Horta Escolar”, 
representando a Sra. ALBANEIDE PEIXINHO – Coor-
denadora – Geral do Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar – PNAE/MEC/FNDE;
SÍLVIO ISOPO PORTO – Diretor de Política Agrícola e 
Informação da Companhia Nacional de Abastecimen-
to – CONAB/MAPA;
IRIO CONTI – Presidente da Rede de Ação e Informa-
ção pelo Direito a se Alimentar – FIAN; e
MARCIANO DA SILVA, do Movimento dos Pequenos 
Agricultores, representando a Via Campesina.

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 CONSTI‑
TUIÇÃO FEDERAL”. ESTABELECE QUE A REMU‑
NERAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DOS ES‑

TADOS NÃO PODERÁ SER INFERIOR À DA POLÍ‑
CIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, APLICAN‑
DO – SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO COR‑
PO DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS.

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 7ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22 – 09 – 09 
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300/08 
– do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “altera a redação 
do § 9º do art. 144 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado  MAJOR FÁBIO.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 351 – A, DE 2009, DO SE‑
NADO FEDERAL, QUE “ALTERA O ART. 100 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ACRESCENTA O 

ART. 97 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITU‑
CIONAIS TRANSITÓRIAS, INSTITUINDO REGIME 
ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 
PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNI‑

CÍPIOS” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 09h 

A – Instalação e Eleição: 

Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e 
Vice – Presidentes.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI‑
TUIÇÃO 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 JUI‑
ZADOS ESPECIAIS PARA AS QUESTÕES RELA‑

TIVAS ÀS MULHERES”.

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-9-09 
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Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, § 
3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 485/05 
– da Sra. Sandra Rosado e outros – que “dá nova re-
dação ao art. 98 da Constituição Federal, prevendo a 
criação de varas especializadas nos juizados especiais 
para as questões relativas às mulheres”.
RELATORA: Deputada  ALICE PORTUGAL.

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 CONSTI‑
TUIÇÃO FEDERAL”. (GARANTE A REPRESENTA‑
ÇÃO PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COM‑
POSIÇÃO DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS E DO SENADO E DE CADA 
COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO MENOS, UMA 

VAGA PARA CADA SEXO).

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 3 
HORÁRIO: 9h30min 
Discussão e Votação do Parecer da Relatora.

A – 

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590/06 
– da Sra. Luiza Erundina e outros – que “dá nova redação 
ao parágrafo 1º do art. 58 da Constituição Federal”.
RELATORA: Deputada  ROSE DE FREITAS.
PARECER: pela aprovação.

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚ-
BLICOS E FISCALIZAÇÃO

 
AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA

Local: Plenário 02, Anexo II
Horário: 9h30

COMISSÕES PARTICIPANTES:

CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – CMO
SENADO FEDERAL
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle – CMA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão de Finanças e Tributação – CFT

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio – CDEIC
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – 
CFFC
Tema 
Avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das 
políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando 
o impacto e o custo fiscal de suas operações e os re-
sultados demonstrados nos balanços – referentes ao 
1º semestre de 2009 em atendimento ao disposto no 
art. 9º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Convidado
Sr. Henrique Meirelles
Presidente do Banco Central do Brasil.

 
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 DIAS ÚTEIS) 

Decurso: 3º dia
Último Dia: 21-9-2009
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao 
Aviso nº 28/2009 – CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 1330/2009 – TCU 
– Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentam, atinentes ao Levantamento de Audito-
ria realizado nas obras de implantação do Perímetro 
Irrigado de Rio Bálsamo, em Palmeiras dos Índios, no 
Estado de Alagoas. (TC 017.176/2007 – 7).
RELATOR: Deputado  GERALDO RESENDE

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMIS‑
SÕES 
EM 16‑9‑2009: 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 

PROJETO DE LEI Nº 5.871/2009 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
PROJETO DE LEI Nº 5.867/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.886/2009 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada‑
nia: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.805/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.807/2009 
PROJETO DE LEI Nº 2.295/2000 
PROJETO DE LEI Nº 5.849/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.850/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.853/2009 
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PROJETO DE LEI Nº 5.878/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.880/2009 

Comissão de Defesa do Consumidor: 
PROJETO DE LEI Nº 5.845/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.848/2009 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús‑
tria e Comércio: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.805/2009 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 5.841/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.872/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.877/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.888/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.931/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.011/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.016/2009 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.805/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.906/2009 

Comissão de Minas e Energia: 
PROJETO DE LEI Nº 5.587/2009 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na‑
cional: 
PROJETO DE LEI Nº 5.844/2009 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.807/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.863/2009 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 2.529/2007 
PROJETO DE LEI Nº 5.835/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.839/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.842/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.843/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.854/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.857/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.864/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.865/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.869/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.882/2009 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi‑
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 5.836/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.873/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.881/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.910/2009 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 501/2009 

Comissão de Turismo e Desporto: 

PROJETO DE LEI Nº 5.862/2009 

Comissão de Viação e Transportes: 
PROJETO DE LEI Nº 5.846/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.855/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.866/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.875/2009 

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 cria‑
ção de varas especializadas nos juizados especiais 
para as questões relativas às mulheres”.: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
485/2005 

Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 2502, de 2007, do Sr. Eduardo 
Valverde, que “altera a Lei nº 9.478, de 06 de agos‑
to de 1997,que dispõe sobre a política energética 
nacional, as atividades relativas ao monopólio do 
petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petróleo”.: 

PROJETO DE LEI Nº 2.502/2007 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 5417, de 2009, do Sr. Pedro Eu‑
gênio, que “cria o Fundo Soberano Social do Bra‑
sil – FSSB e dispõe sobre sua estrutura, fontes de 
recursos e dá outras providências”.: 

PROJETO DE LEI Nº 5.417/2009 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 5939, de 2009, do Poder Executivo, 
que “autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Admi‑
nistração de Petróleo e Gás Natural S.A. – PETRO 
– SAL, e dá outras providências”.: 

PROJETO DE LEI Nº 5.939/2009 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 5941, de 2009, do Poder Executi‑
vo, que “autoriza a União a ceder onerosamente à 
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício 
das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de 
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de 
que trata o inciso I do art. 177 da Constituição, e 
dá outras providências”.: 

PROJETO DE LEI Nº 5.941/2009 

(Encerra – se a sessão às 23 horas e 
11 minutos.)
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PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 6.454-A, DE 2005 
(Do Sr. Milton Monti)

Obriga as aeronaves a portarem equi-
pamentos de primeiros socorros e dá outras 
providências; tendo parecer da Comissão 
de Defesa do Consumidor, pela aprova-
ção deste e do de nº 2.529/07, apensado, 
com substitutivo (relator: DEP. ELISMAR 
PRADO).

Despacho: Às Comissões de: Defesa 
do Consumidor Seguridade Social e Família 
Viação e Transportes 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 Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

A iniciativa em apreciação neste Colegiado, da 
lavra do ilustre Deputado Milton Monti, torna obrigatório 
o “uso em aeronaves comerciais nacionais ou estran-
geiras, em vôos comerciais, com partida ou chegada 
em aeroportos nacionais, de equipamento de primeiros 
socorros para o atendimento de passageiros”.

O art. 2º da proposição elenca as instalações, 
equipamentos e medicamentos que as aeronaves 
deverão, no mínimo, possuir, atribuindo à norma re-
gulamentadora poderes para completar o elenco de 
itens obrigatórios.

O art. 3º determina que pelo menos um dos mem-
bros da tripulação tenha formação em primeiros socor-
ros e, particularmente, no manuseio dos itens de segu-
rança à disposição na aeronave em que trabalhar.

Pelo descumprimento, a companhia aérea fica-
rá sujeita a multa “no valor igual ao valor médio da 
passagem aérea para aquele vôo, multiplicado pelo 
número de assentos totais da aeronave”. Em caso de 
reincidência, o valor da multa “poderá” progredir arit-
meticamente à razão do valor inicialmente aplicado, 
“podendo culminar com o cancelamento da autoriza-
ção de operar em aeroportos brasileiros”.

É de 120 (cento e vinte) dias o prazo de “vacatio 
legis”, período que as empresas terão para se adap-
tar às disposições do diploma legal que for aprovado, 
dando-se a vigência na data da sua publicação.

Apensado, encontra-se o Projeto de Lei nº 2.529, 
de 2007, que “Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezem-
bro de 1986, que ‘Dispõe sobre o Código Brasileiro de 

Aeronáutica’, para tornar obrigatória a presença de 
profissional de saúde nos vôos comerciais”, de autoria 
do atuante Deputado Henrique Afonso.

Este tem por objeto “tornar obrigatória a presença 
de médico ou enfermeiro durante os vôos comerciais 
domésticos e internacionais com partida do Brasil”, 
fazendo-o por meio de acréscimo de parágrafo ao art. 
156 do referido Código.

As proposições, em regime de tramitação ordi-
nária, estão sujeitas à apreciação conclusiva pelas 
Comissões, nos termos do art. 24, II, do Regimento 
Interno. Foram distribuídas às Comissões de Defesa 
do Consumidor, de Seguridade Social e Família, de 
Viação e Transportes, e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (esta com fulcro no art. 54).

No prazo regimental, que correu de 19 de junho 
a 3 de julho de 2008, não foram apresentadas emen-
das aos projetos de lei. Esta Comissão tem a oportu-
nidade de manifestar-se como primeira Comissão de 
mérito, nos termos do art. 32, V, “b”, do Regimento 
Interno desta Casa.

II – Voto do Relator

As proposições em análise apresentam uma 
preocupação realmente séria e relevante. Na verdade, 
parece-nos patente reconhecer que, no exercício da 
atividade de transportes de passageiros e tripulantes, 
seja por meio de navegação ou de aeronave, a pre-
sença de instalações, equipamentos e medicamen-
tos adequados à prestação de primeiros socorros, é 
essencial.

Tratando-se de meio aéreo de transporte coletivo, 
a questão se reveste ainda de maior envergadura, ten-
do em vista a impossibilidade de interrupção repentina 
da viagem, para atender a situações de urgência ou 
emergência envolvendo a integridade física ou psíqui-
ca das pessoas conduzidas.

Avulta a nossos olhos que o regramento legal 
ou administrativo existente, inclusive em âmbito in-
ternacional, ainda não tenha disciplinado a matéria, 
e isso de forma compulsória, dada a óbvia utilidade 
e necessidade da disponibilização de materiais, pro-
cedimentos e demais providências para prestação de 
primeiros socorros em aeronaves.

De nossa pesquisa, apenas conseguimos identifi-
car exigências legais relativamente aos “aeródromos”, 
contidas no Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA 
(Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986), a saber:

“Art. 26. O sistema aeroportuário é consti-
tuído pelo conjunto de aeródromos brasileiros, 
com todas as pistas de pouso, pistas de táxi, 
pátio de estacionamento de aeronave, terminal 
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de carga aérea, terminal de passageiros e as 
respectivas facilidades.

Parágrafo único. São facilidades: [...] ser-
viço contra-incêndio especializado e o serviço 
de remoção de emergência médica; [...] locais 
destinados a [...] serviço médico, serviço de 
salvamento aquático especializado e outras, 
cuja implantação seja autorizada ou determi-
nada pela autoridade aeronáutica.”

Em relação à composição da equipe de bordo 
e suas atribuições, o Título V do CBA estabelece as 
seguintes disposições, das quais destacamos em ne-
grito algumas de interesse mais direto à matéria em 
exame:

TÍTULO V 
Da Tripulação

CAPÍTULO I 
Da Composição da Tripulação

Art. 156. São tripulantes as pessoas devidamen-
te habilitadas que exercem função a bordo de aero-
naves.

§ 1° A função remunerada a bordo de 
aeronaves nacionais é privativa de titulares de 
licenças específicas, emitidas pelo Ministério 
da Aeronáutica e reservada a brasileiros natos 
ou naturalizados.

[...].
Art. 159. Na forma da regulamentação pertinen-

te e de acordo com as exigências operacionais, a tri-
pulação constituir-se-á de titulares de licença de vôo 
e certificados de capacidade física e de habilitação 
técnica, que os credenciem ao exercício das respec-
tivas funções.

CAPÍTULO II 
Das Licenças e Certificados

Art. 160. A licença de tripulantes e os certificados 
de habilitação técnica e de capacidade física serão 
concedidos pela autoridade aeronáutica, na forma de 
regulamentação específica.

Parágrafo único. A licença terá caráter perma-
nente e os certificados vigorarão pelo período neles 
estabelecido, podendo ser revalidados.

Art. 161. Será regulada pela legislação brasilei-
ra a validade da licença e o certificado de habilitação 
técnica de estrangeiros, quando inexistir convenção ou 
ato internacional vigente no Brasil e no Estado que os 
houver expedido.

Parágrafo único. O disposto no caput do presente 
artigo aplica-se a brasileiro titular de licença ou certifi-
cado obtido em outro país.

Art. 162. Cessada a validade do certificado de 
habilitação técnica ou de capacidade física, o titular 
da licença ficará impedido do exercício da função nela 
especificada.

Art. 163. Sempre que o titular de licença apresen-
tar indício comprometedor de sua aptidão técnica ou 
das condições físicas estabelecidas na regulamenta-
ção específica, poderá ser submetido a novos exames 
técnicos ou de capacidade física, ainda que válidos 
estejam os respectivos certificados.

Parágrafo único. Do resultado dos exames acima 
especificados caberá recurso dos interessados à Co-
missão técnica especializada ou à junta médica.

Art. 164. Qualquer dos certificados de que tratam 
os artigos anteriores poderá ser cassado pela auto-
ridade aeronáutica se comprovado, em processo ad-
ministrativo ou em exame de saúde, que o respectivo 
titular não possui idoneidade profissional ou não está 
capacitado para o exercício das funções especificadas 
em sua licença.

Parágrafo único. No caso do presente artigo, apli-
ca-se o disposto no parágrafo único do artigo 163.

CAPÍTULO III 
Do Comandante de Aeronave

Art. 165. Toda aeronave terá a bordo um Coman-
dante, membro da tripulação, designado pelo proprie-
tário ou explorador e que será seu preposto durante 
a viagem.

Parágrafo único. O nome do Comandante e dos 
demais tripulantes constarão do Diário de Bordo.

Art. 166. O Comandante é responsável pela ope-
ração e segurança da aeronave.

§ 1° O Comandante será também res-
ponsável pela guarda de valores, mercadorias, 
bagagens despachadas e mala postal, desde 
que lhe sejam asseguradas pelo proprietário 
ou explorador condições de verificar a quan-
tidade e estado das mesmas.

§ 2° Os demais membros da tripulação 
ficam subordinados, técnica e disciplinarmen-
te, ao Comandante da aeronave.

§ 3° Durante a viagem, o Comandante é 
o responsável, no que se refere à tripulação, 
pelo cumprimento da regulamentação profis-
sional no tocante a:

[...]

Art. 167. O Comandante exerce autoridade ine-
rente à função desde o momento em que se apresenta 
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para o vôo até o momento em que entrega a aeronave, 
concluída a viagem.

Parágrafo único. No caso de pouso forçado, a 
autoridade do Comandante persiste até que as autori-
dades competentes assumam a responsabilidade pela 
aeronave, pessoas e coisas transportadas.

Art. 168. Durante o período de tempo previsto no 
artigo 167, o Comandante exerce autoridade sobre as 
pessoas e coisas que se encontrem a bordo da aero-
nave e poderá:

I – Desembarcar qualquer delas, desde 
que comprometa a boa ordem, a disciplina, 
ponha em risco a segurança da aeronave ou 
das pessoas e bens a bordo;

II – tomar as medidas necessárias à pro-
teção da aeronave e das pessoas ou bens 
transportados;

III – alijar a carga ou parte dela, quan-
do indispensável à segurança de vôo (artigo 
16, § 3º).

Parágrafo único. O Comandante e o explorador da 
aeronave não serão responsáveis por prejuízos ou con-
seqüências decorrentes de adoção das medidas disci-
plinares previstas neste artigo, sem excesso de poder.

Art. 169. Poderá o Comandante, sob sua respon-
sabilidade, adiar ou suspender a partida da aeronave, 
quando julgar indispensável à segurança do vôo.

Art. 170. O Comandante poderá delegar a outro 
membro da tripulação as atribuições que lhe compe-
tem, menos as que se relacionem com a segurança 
do vôo.

Art. 171. As decisões tomadas pelo Comandante na 
forma dos artigos 167, 168, 169 e 215, parágrafo único, 
inclusive em caso de alijamento (artigo 16, § 3°), serão 
registradas no Diário de Bordo e, concluída a viagem, 
imediatamente comunicadas à autoridade aeronáutica.

[...]
Art. 172. O Diário de Bordo [...] deverá indicar 

para cada vôo a data, natureza do vôo (privado aéreo, 
transporte aéreo regular ou não regular), [...] inciden-
tes e observações, inclusive sobre infra-estrutura de 
proteção ao vôo que forem de interesse da seguran-
ça em geral.

[...]
Art. 173. O Comandante procederá ao assen-

to, no Diário de Bordo, dos nascimentos e óbitos que 
ocorrerem durante a viagem, e dele extrairá cópia para 
os fins de direito.

Parágrafo único. Ocorrendo mal súbito ou óbito de 
pessoas, o Comandante providenciará, na primeira escala, 
o comparecimento de médicos ou da autoridade policial 
local, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Ainda que o projeto principal não contenha um 
maior detalhamento do que se entende tecnicamente por 
“primeiros socorros” e suas especificidades em relação 
ao transporte aéreo, pode-se desde logo avaliar que a 
iniciativa é de todo louvável e merece nosso aplauso.

A Comissão de Seguridade Social e Família – 
CSSF, que sucederá a este Colegiado na tramitação, 
poderá tratar abalizadamente da questão técnica de 
saúde, esclarecendo, por exemplo, se a “formação ne-
cessária em primeiros socorros” deverá envolver itens 
como normas e rotinas quando de acontecimentos de 
agravo à saúde, ergonomia, transporte de vítimas, aci-
dentes com (ou causados por) animais transportados 
(peçonhentos ou não), intoxicações e envenenamentos, 
choque elétrico, parada cardiorrespiratória, entorses, 
luxações e contusões, queimaduras, reconhecimento 
de substâncias químicas, corpo estranho (olhos, na-
riz e ouvidos), engasgos, sangramento nasal, cortes, 
arranhões e perfurações, diminuição da temperatura 
corporal, convulsões e perturbação mental, desmaio, 
etc.1

A referida Comissão também terá melhores con-
dições de avaliar a necessidade de profissional médico 
ou enfermeiro, ou se o atendimento pode ser feito por 
brigadista ou tripulante devidamente treinado, questão 
que é objeto da proposição apensada.

Já a terceira Comissão de mérito, a de Viação e 
Transportes – CVT, poderá trazer à colação as normas 
internacionais e regulamentares nacionais vigentes 
sobre o atendimento de situações de enfermidades, 
urgências, emergências, acidentes de pouca gravidade 
e outros incidentes que mereçam tratamento específi-
co no disciplinamento da questão.

Em face da importância do assunto, parece-nos 
de todo interessante e ousamos sugerir aos nossos 
Pares que, no transcorrer do processo legislativo, a 
CSSF e a CVT venham a ouvir especialistas no assunto, 
da sociedade civil, do Ministério da Defesa/Aeronáu-
tica e da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, 
sendo certo que esta conta com Superintendências 
de Segurança Operacional e de Serviços Aéreos e 
com Gerências como as de Relacionamento com os 
Usuários, de Padrões e Normas Operacionais, e de 
Fatores Humanos na Aviação e Medicina de Aviação, 
cujas atribuições vão ao encontro do objeto das pro-
posições em análise2. 

1 – Para atribuições das unidades administrativas da ANAC, ver seu 
Organograma Geral, disponível em: http://www.anac.gov.br/anac/
organogramaGeral.asp.
2 – Fonte: Fundação Universidade de Caxias do Sul. Curso: Noções 
de Primeiros Socorros. Disponível em: http://www.ucs.br/ucs/cipa/
curso_primeiros. Extraído em: 30/6/2009.
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Sob a perspectiva da defesa do consumidor, os 
projetos de lei apontam para o interesse na aprovação 
das iniciativas, nos termos das atribuições contidas nas 
alíneas “b” e “c” do inciso V do art. 32 do Regimento 
Interno da Casa, a saber, respectivamente, relações 
de consumo e medidas de defesa do consumidor e 
qualidade dos serviços prestados.

Relativamente às regras de penalização adminis-
trativa contidas no caput e no parágrafo único do art. 4º 
da proposição principal, preferimos optar pela sistemá-
tica adotada no âmbito da legislação aérea brasileira, 
o que significa, de um lado atribuir à Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC o poder de fiscalização do 
cumprimento da lei e, de outro lado, acrescentar ao 
Código Brasileiro de Aeronáutica, como hipótese de 
infração, o descumprimento da obrigação ora criada 
de aeronave possuir equipamentos mínimos para o 
atendimento de primeiros socorros.

Tais dispositivos, consideram o disposto nas le-
gislações infra transcritas:

Lei Nº 11.182, de 27 de setembro de 2005
Art. 8o Cabe à ANAC adotar as medidas neces-

sárias para o atendimento do interesse público e para 
o desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infra-
estrutura aeronáutica e aeroportuária do País, atuan-
do com independência, legalidade, impessoalidade e 
publicidade, competindo-lhe:

... ................................................... ........
X – regular e fiscalizar os serviços aéreos, 

os produtos e processos aeronáuticos, a forma-
ção e o treinamento de pessoal especializado, 
os serviços auxiliares, a segurança da aviação 
civil, a facilitação do transporte aéreo, a habili-
tação de tripulantes, as emissões de poluentes 
e o ruído aeronáutico, os sistemas de reservas, 
a movimentação de passageiros e carga e as 
demais atividades de aviação civil;

XVI – fiscalizar as aeronaves civis, seus 
componentes, equipamentos e serviços de ma-
nutenção, com o objetivo de assegurar o cum-
primento das normas de segurança de vôo;

XXX – expedir normas e estabelecer 
padrões mínimos de segurança de vôo, de 
desempenho e eficiência, a serem cumpridos 
pelas prestadoras de serviços aéreos e de 
infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária, 
inclusive quanto a equipamentos, materiais, 
produtos e processos que utilizarem e servi-
ços que prestarem;

XXXV – reprimir infrações à legislação, 
inclusive quanto aos direitos dos usuários, e 
aplicar as sanções cabíveis;

XXXVI – arrecadar, administrar e aplicar 
suas receitas;

Lei Nº 7.565 de 19 de dezembro de 1986 – Có-
digo Brasileiro de Aeronáutica. 

Art. 289. Na infração aos preceitos deste Có-
digo ou da legislação complementar, a autoridade 
aeronáutica poderá tomar as seguintes providências 
administrativas:

I – multa;
II – suspensão de certificados, licenças, 

concessões ou autorizações;
III – cassação de certificados, licenças, 

concessões ou autorizações;
IV – Detenção, interdição ou apreensão 

de aeronave, ou do material transportado;
V – intervenção nas empresas conces-

sionárias ou autorizadas.

Art. 302. A multa será aplicada pela prática das 
seguintes infrações:

I – infrações referentes ao uso das ae-
ronaves:

r) realizar vôo sem o equipamento de 
sobrevivência exigido;

Em vista do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 6.454, de 2005, com a Emenda Mo-
dificativa e a Emenda Aditiva anexas, e de seu apen-
sado Projeto de Lei nº 2.529, de 2007.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2009. –  De-
putado Elismar Prado, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA

O caput do art. 4º da proposição principal (Pro-
jeto de Lei nº 6.454, de 2005), passa a vigorar com a 
seguinte redação, suprimindo seu parágrafo único:

Art. 4º. A Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 
será responsável pela fiscalização do disposto nesta Lei.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2009. – De-
putado Elismar Prado, Relator.

EMENDA ADITIVA

A proposição principal (Projeto de Lei nº 6.454, 
de 2005), passa a vigorar com o acréscimo do seguinte 
artigo, renumerando-se os demais:

Art. 5º. O artigo 302 do Código Brasileiro de Ae-
ronáutica (Lei nº 7.565 de 19 de dezembro de 1986) 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 302... .......................................... .....
I – . .................................................... ....
r) realizar vôo sem os equipamentos de 

sobrevivência e primeiros socorros exigidos;

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2009. – De-
putado Elismar Prado, Relator.
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COMPLEMENTAÇÃO DE PARECER

No intuito de melhor adequar meu parecer ao PL 
nº 6.454, de 2005, e seu apenso, PL nº 2.529, de 2007, 
à boa técnica legislativa, consolidei-o num substitutivo, 
contemplando o exato teor do voto proferido na reunião da 
Comissão de Defesa do Consumidor, realizada hoje. 

Nosso voto é, portanto, pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 6.454, de 2005, com as duas emendas 
de relator e do Projeto de Lei nº 2.529/2007, na forma 
do Substitutivo em anexo.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009. – 
Deputado Elismar Prado, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 6.454, de 2005 

(Apensado: PL 2.529, de 2007)

Obriga as aeronaves a portarem equi-
pamentos de primeiros socorros e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 6º Fica obrigatório o uso em aeronaves co-

merciais nacionais ou estrangeiras, em voos comerciais, 
com partida ou chegada em aeroportos nacionais, de 
equipamento de primeiros socorros para o atendimen-
to de passageiros. 

Art. 7º As aeronaves devem ter como equipamen-
tos mínimos de primeiros socorros os seguintes:

Local adaptável para transformação em maca de 
acomodação de pessoas na posição horizontal.

Aparelho desfibrilador.
Balão de oxigênio.
Medicamentos anti-convulsivos, para indicação 

cardíaca, e de uso geral em situação de emergência.
Parágrafo Único Além dos requisitos anteriores, 

o Poder Executivo estabelecerá a relação completa de 
medicamentos e equipamentos que deverão estar à 
disposição na aeronave. 

Art. 3º Dentre a tripulação da aeronave é obri-
gatório que pelo menos um de seus membros tenha 
formação necessária em primeiros socorros e em es-
pecial ao manuseio dos itens de segurança à dispo-
sição na aeronave.

Art. 4º A Agência Nacional de Aviação Civil – 
ANAC será responsável pela fiscalização do disposto 
nesta Lei.

Art. 5º As empresas aéreas terão 120 (cento e 
vinte) dias para adaptar suas aeronaves para o cum-
primento desta Lei.

Art. 6º Os arts. 156 e 302 da Lei nº 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáu-
tica, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 156... .................................... .........

§1º............. ...................................... ......
............. ...................................... ...........
§ 4º Em vôos comerciais domésticos e 

internacionais com partida do Brasil será obri-
gatória a presença de um médico ou enfermeiro 
entre a sua tripulação.

Art. 302......... ................................. ........
I – ............... ................................... .......
.................... ................................... .......
r) realizar voo sem os equipamentos de 

sobrevivência e primeiros socorros exigidos.
(NR)”

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2009. –  De-
putado Elismar Prado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião extraordinária realizada hoje, aprovou, unanime-
mente, o Projeto de Lei nº 6.454/2005 e o Projeto de Lei 
nº2.529/2007, apensado, com substitutivo , nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Elismar Prado, que 
apresentou complementação de parecer.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Ana 
Arraes – Presidenta; Filipe Pereira, Vinicius Carvalho e 
Walter Ihoshi – Vice-Presidentes; Celso Russomanno, 
Chico Lopes, Dimas Ramalho, Dr. Nechar, Elismar Pra-
do, Felipe Bornier, José Carlos Araújo, Júlio Delgado, 
Luiz Bittencourt, Neudo Campos, Ricardo Tripoli, Bruno 
Rodrigues, Ivan Valente, Julio Semeghini, Milton Vieira 
e Vital do Rêgo Filho.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2009. – De-
putada Ana Arraes, Presidenta.

PROJETO DE LEI Nº 128-A, DE 2007 
(Do Sr. Lobbe Neto)

Inclui o tema “Educação Alimentar” 
no conteúdo das disciplinas de Ciências e 
Biologia, nos currículos das escolas de en-
sino fundamental e médio, respectivamente; 
tendo parecer da Comissão de Educação e 
Cultura, pela aprovação deste, com emen-
das, e pela rejeição do de nº 325/07, apen-
sado (relator: DEP. WILSON PICLER).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura; Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura
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I – Relatório

O presente Projeto de Lei, de autoria do ilustre 
Deputado Lobbe Neto, pretende incluir o tema “Educa-
ção Alimentar” como parte do conteúdo das disciplinas 
de Ciência e Biologia nos currículos do ensino funda-
mental e do ensino médio, respectivamente.

O Projeto determina que os sistemas de ensino 
procedam à alteração curricular no prazo de cento e 
oitenta dias a contar da publicação da lei.

A matéria tramita sob rito ordinário, sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões, nos termos 
do art. 24, II, do Regimento Interno.

Nesta Comissão, não foram apresentadas emen-
das ao Projeto no prazo regimental.

Encontra-se apensado ao PL nº 128, de 2007, 
o PL nº 325, de 2007, de autoria do Deputado Jovair 
Arantes, que “dispõe sobre a inclusão da disciplina de 
Educação Alimentar na grade escolar do ensino fun-
damental e médio, sendo obrigatória em toda rede de 
ensino do país”.

Cumpre-nos examinar o Projeto principal e seu 
apensado pela perspectiva do mérito educacional e 
cultural.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A proposição ora em apreço, o PL nº 128, de 
2007, é da mais alta relevância e totalmente apropria-
da ao momento em que vivemos.

A obesidade, caracterizada pelo acúmulo de gor-
dura superior a 20% do peso total do indivíduo, é con-
siderada atualmente uma das doenças crônicas mais 
comuns, afetando crianças, jovens e adultos, principal-
mente nos países desenvolvidos. Ela pode ser causada 
por doenças genéticas ou endócrino-metabólicas, mas, 
na maioria dos casos (95%), origina-se de alterações 
nutricionais provenientes de um balanço positivo de 
energia entre a ingestão e o gasto energético.

Pesquisas indicam que, nas últimas décadas, 
o número de crianças e adolescentes obesos tem 
aumentado consideravelmente, de sorte que já se 
transformou em um problema de saúde pública. No 
Brasil, calcula-se que, entre a população de 6 a 18 
anos, existam ao menos 6,7 milhões de obesos, se 
mantidas as taxas do último levantamento de 1997. E 
o nosso panorama na área não é nada promissor, pois 
as estimativas mostram que, em 2025, o Brasil será o 
quinto país no mundo a ter problemas de obesidade 
em sua população.

As doenças relacionadas à obesidade são graves 
e acarretam problemas que vão desde lesões ortopédi-
cas e musculares à hipertensão arterial e a uma maior 
probabilidade de desenvolver um câncer, sem falar no 

isolamento social e nos vários tipos de discriminação 
sofridos pelos obesos.

Quanto mais tarde se começa a combater a obesi-
dade, mais difícil se torna para o indivíduo perder peso 
e maiores são as chances dessa criança tornar-se um 
adulto obeso, com todos os problemas que a doença 
acarreta. Estudos comprovam que as chances de uma 
criança obesa virar um adulto com excesso de peso 
são de 40%. Já entre os adolescentes, essa taxa sobe 
para 75%. É na fase infanto-juvenil que o aumento de 
células gordurosas se torna irreversível, acompanhan-
do o indivíduo pelo resto de sua vida. Também é mais 
fácil prevenir a obesidade infantil do que tratá-la, pois 
somente 20% das crianças obesas terão resultados 
positivos com o tratamento.

Assim, louvamos a iniciativa do nobre Deputado 
Lobbe Neto de buscar introduzir no currículo das es-
colas de ensino fundamental e médio conteúdo de tal 
importância para a vida e a saúde dos nossos estudan-
tes, ajudando a prevenir este mal que tão fortemente 
atinge a população jovem nos dias de hoje.

Queremos, porém, sugerir uma alteração no tex-
to do Projeto, que nos foi encaminhada pelo Conselho 
Federal de Nutrição, e acrescentar o termo “nutricio-
nal” à expressão “educação alimentar”, pois esta é a 
denominação mais completa do tema.

Consideramos ser a proposição principal mais ade-
quada do que o Projeto apensado, o PL nº 325, de 2007, 
do nobre Deputado Jovair Arantes, que, além de instituir 
a disciplina “Educação Alimentar”, dispõe ainda sobre a 
forma como a referida disciplina será desenvolvida, sua 
duração e conteúdos. Nos termos do art. 12 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394, de 1996), cabe às instituições de ensino velar pelo 
desenvolvimento dos conteúdos de cada disciplina, dentro 
da proposta pedagógica por elas elaborada.

Portanto, ante o exposto, o voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 128, de 2007, com as emendas 
apresentadas em anexo, e pela rejeição de seu apen-
sado, o Projeto de Lei nº 325, de 2007.

Sala da Comissão, de de 2009. – Deputado Wil-
son Picler, Relator-Substituto.

EMENDA DE RELATOR Nº 01

Dê-se à ementa do Projeto de Lei nº 
128, de 2007, a seguinte redação:

“Inclui o tema Educação Alimentar e Nu-
tricional nos conteúdos das disciplinas de Ciên-
cias e Biologia dos currículos do ensino funda-
mental e do ensino médio, respectivamente.”

Sala da Comissão, de de 2009. – Deputado Wil-
son Picler, Relator-Substituto.
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EMENDA DE RELATOR Nº 02

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 
128, de 2007, a seguinte redação:

“Art. 1º Fica incluído o tema Educação 
Alimentar e Nutricional nos conteúdos das dis-
ciplinas de Ciências e Biologia dos currículos 
do ensino fundamental e do ensino médio, 
respectivamente.”

Sala da Comissão, de de 2009. – Deputado Wil-
son Picler, Relator-Substituto.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 128/2007, com emendas, e pela rejeição 
do PL 325/2007, apensado, nos termos do Parecer do 
Relator Substituto, Deputado Wilson Picler.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Maria do Rosário – Presidente, Lobbe Neto e 

Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex Canziani, An-
gelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, 
Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran Barbosa, 
João Matos, Joaquim Beltrão, Joseph Bandeira, Lelo 
Coimbra, Neilton Mulim, Nilmar Ruiz, Osvaldo Biolchi, 
Paulo Rubem Santiago, Pinto Itamaraty, Professor 
Setimo, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho, Wilson 
Picler, Angela Portela, Eduardo Barbosa, Lira Maia, 
Luiz Carlos Setim, Professor Ruy Pauletti e Raimundo 
Gomes de Matos.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2009. – De-
putada Maria do Rosário, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO e DESENVOLVIMENTO 

RURAL – CAPADR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Trigésima Segunda Reunião Ordinária 
(Audiência Pública) Realizada em 11 de agosto de 
2009

Às quatorze horas e quarenta e nove minutos 
do dia onze de agosto de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, no Anexo II, Plenário 06, da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Fábio Souto – Presidente; Wandenkolk 
Gonçalves, Luis Carlos Heinze e Nelson Meurer – Vice-
Presidentes; Abelardo Lupion, Antônio Andrade, Assis 
do Couto, Benedito de Lira, Celso Maldaner, Dilceu 

Sperafico, Jairo Ataide, Leonardo Vilela, Luciana Costa, 
Luiz Carlos Setim, Moacir Micheletto, Moises Avelino, 
Nazareno Fonteles, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, 
Pedro Chaves, Tatico, Valdir Colatto e Zonta – Titulares; 
Carlos Alberto Canuto, Carlos Melles, Eduardo Amorim, 
Ernandes Amorim, Jerônimo Reis, João Leão, Paulo Piau 
e Veloso – Suplentes. Compareceu também o Deputado 
Márcio Reinaldo Moreira, como não-membro. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Anselmo de Jesus, 
Beto Faro, Cezar Silvestri, Dagoberto, Duarte Nogueira, 
Fernando Coelho Filho, Flávio Bezerra, Homero Perei-
ra, Humberto Souto, Leandro Vilela, Lira Maia, Moreira 
Mendes, Osvaldo Reis, Vitor Penido, Waldemir Moka 
e Zé Gerardo. O Presidente, Deputado Fábio Souto, 
declarou abertos os trabalhos, cumprimentou a todos 
e esclareceu que a reunião se destinava a “Discutir a 
cadeia produtiva do setor lácteo brasileiro” e “Debater 
os recentes aumentos, que muitos consideram abu-
sivos, dos preços de produtos lácteos cobrados aos 
consumidores”. Prosseguindo, o Presidente esclare-
ceu as regras para os trabalhos, informou que a lista 
de inscrição para os debates estava à disposição dos 
Senhores Deputados e convidou para compor a mesa 
as senhoras: Neila Maria Batista Afonso – Diretora do 
Departamento de Gestão Integrada da Política de Se-
gurança Alimentar e Nutricional – DGIP/SESAN – MDS 
e Aneli Dácas Franzmann – Diretora do Departamento 
de Indústrias Intensivas em Mão-de-Obra e Recursos 
Naturais da Secretaria do Desenvolvimento da Produ-
ção do MDIC, e os senhores: João Antônio Fagundes 
Salomão – Coordenador-Geral para Pecuária e Cultu-
ras Permanentes da Secretaria de Política Agrícola do 
MAPA, Gustavo de Vincenzo Valoni – Especialista da 
Cadeia Produtiva do Leite do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, Laudemir André Müller – Assessor Es-
pecial do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Rodrigo 
Sant’Anna Alvim – Presidente da Comissão Nacional 
de Pecuária de Leite da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil – CNA, Vicente Nogueira – Coorde-
nador da Câmara Temática do Leite da Organização das 
Cooperativas Brasileiras – OCB, Alexandre de Almeida 
Marques – Presidente da G100 – Associação Brasilei-
ra das Pequenas e Médias Cooperativas e Empresas 
de Laticínios, Luiz Vicente Facco – Assessor do Presi-
dente da CONTAG e Sussumu Honda – Presidente da 
Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS. 
Prosseguindo, o Presidente passou a palavra, para 
suas exposições iniciais, à Senhora Neila Maria Batista 
Afonso e aos senhores Vicente Nogueira e João Antônio 
Fagundes Salomão. Dando seguimento, o Presidente 
cedeu a palavra à Senhora Aneli Dácas Franzmann, e 
permitiu que ela dividisse seu tempo com a Senhora 
Ieda Ferreira Fernandes – Coordenadora de Políticas 
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Agrícolas do MDIC. Na sequência, o Presidente fran-
queou a palavra aos Senhores Alexandre de Almeida 
Marques, Gustavo de Vincenzo Valoni, Luiz Vicente Fac-
co, Rodrigo Sant’Anna Alvim e Sussumu Honda. Pre-
cisando ausentar-se, o Deputado Fábio Souto passou 
a Presidência dos trabalhos ao Deputado Vitor Penido, 
que concedeu a palavra, pela ordem, à Senhora Aneli 
Dácas Franzmann, que apresentou a correção de alguns 
dos dados mencionados pelos demais palestrantes. Em 
seguida, o Presidente concedeu a palavra ao Deputado 
Antônio Andrade, autor do requerimento nº 361/2009, 
um dos que originou a presente audiência, e passou 
a presidência dos trabalhos ao Deputado Zonta, que 
franqueou a palavra ao Deputado Vitor Penido, autor 
do requerimento n° 416/2009, o outro aprovado sobre o 
mesmo tema. Reassumindo a Presidência, o Deputado 
Antônio Andrade, obedecendo a lista de inscrições para 
os debates, concedeu a palavra aos Deputados Leonar-
do Vilela, Luis Carlos Heinze, Valdir Colatto, Celso Mal-
daner, Márcio Reinaldo Moreira, Assis do Couto, Zonta 
e Carlos Melles. Dando prosseguimento, o Presidente 
cedeu a palavra para respostas e considerações finais 
à Senhora Aneli Dácas Franzmann e aos Senhores 
Luiz Vicente Facco, João Antônio Fagundes Salomão, 
Vicente Nogueira e Gustavo de Vincenzo. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente em exercício, Deputa-
do Antônio Andrade, agradeceu a presença de todos 
e encerrou os trabalhos às dezoito horas e cinquenta 
e oito minutos. O inteiro teor foi gravado, passando as 
notas taquigráficas a integrarem o acervo documental 
desta reunião. E para constar, eu         , Moizes Lobo 
da Cunha, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Fábio Souto                   , e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EVENTO: Audiência Pública
N°: 1143/09
DATA: 11/08/2009
INÍCIO: 14h48min
TÉRMINO: 18h58min
DURAÇÃO: 04h09min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 04h09min
PÁGINAS: 85
QUARTOS: 50

DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO

NEILA MARIA BATISTA AFONSO – Diretora do 
Departamento de Gestão Integrada da Política de Se-
gurança Alimentar e Nutricional do Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome – MDS.

VICENTE NOGUEIRA NETTO – Coordenador da 
Câmara Temática do Leite da Organização das Coo-
perativas Brasileiras – OCB.

JOÃO ANTÔNIO FAGUNDES SALOMÃO – Coor-
denador-Geral para a Pecuária e Culturas Permanentes 
da Secretaria de Política Agrícola do MAPA.

ANELI DÁCAS FRANZMANN – Diretora do De-
partamento das Indústrias Intensivas em Mão-de-Obra 
de Recursos Naturais da Secretaria do Desenvolvi-
mento da Produção.

ALEXANDRE DE ALMEIDA MARQUES – Presi-
dente da G100, Associação Brasileira das Pequenas e 
Médias Cooperativas e Empresas de Laticínios.

GUSTAVO DE VINCENZO VALONI – Especialista 
da Cadeia Produtiva do Leite do Ministério do Desen-
volvimento Agrário.

LAUDEMIR ANDRÉ MÜLLER – Assessor Es-
pecial do Ministro do MDA – Ministério do Desenvol-
vimento Agrário.

LUIZ VICENTE FACCO – Assessor do Presidente 
da CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalha-
dores na Agricultura.

RODRIGO SANT’ANNA ALVIM – Presidente da 
Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA.

SUSSUMU HONDA – Presidente da Associação 
Brasileira de Supermercados – ABRAS.

SUMÁRIO: Discussão sobre a cadeia produtiva 
do setor lácteo do Brasil e sobre os recentes aumen-
tos, que muitos consideram abusivos, dos preços de 
produtos lácteos cobrados aos consumidores.

OBSERVAÇÕES
Houve exibição de imagens.
Houve intervenções fora do microfone. Inaudí-

veis.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Declaro aberta a presente reunião de audiência pública 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, 
convocada para discutir a cadeia produtiva do setor 
lácteo do Brasil e os recentes aumentos, que muitos 
consideram abusivos, dos preços de produtos lácteos 
cobrados aos consumidores.

Esta reunião foi proposta pelos Deputados Antô-
nio Andrade e Vitor Penido, de Minas Gerais. 

Foram convidados para participar desta reunião, 
aos quais peço que tomem assento à Mesa, a Dra. 
Aneli Dácas Franzmann, Diretora do Departamento de 
Indústrias Intensivas em Mão de Obra e Recursos Na-
turais da Secretaria do Desenvolvimento da Produção 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior – MDIC; a Dra. Neila Maria Batista Afonso, Di-
retora do Departamento de Gestão Integrada da Política 
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de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS; 
o Dr. João Antônio Fagundes Salomão, Coordenador-
Geral para Pecuária e Culturas Permanentes da Secre-
taria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA; o Dr. Gustavo de 
Vincenzo Valoni, especialista da cadeia produtiva do 
leite, do Ministério do Desenvolvimento Agrário; o Dr. 
Rodrigo Sant’Anna Alvim, Presidente da Comissão Na-
cional da Pecuária de Leite da Confederação Nacional 
da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA; o Dr. Vicente 
Nogueira, Coordenador da Câmara Temática do Leite 
da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB; 
o Dr. Alexandre de Almeida Marques, Presidente da 
G100 – Associação Brasileira das Pequenas e Médias 
Cooperativas e Empresas de Laticínios; o Dr. Luiz Vi-
cente Facco, assessor do Presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG; 
o Dr. Sussumu Honda, Presidente da Associação Bra-
sileira de Supermercados – ABRAS. 

Informo-lhes que o Dr. Arthur Badin, Presidente 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
CADE, também convidado, justificou a ausência. 

Informo aos Parlamentares que os expositores 
terão o prazo de 15 minutos para a exposição – e 
peço aos senhores, encarecidamente, que respeitem 
esse tempo, para que tenhamos uma tarde produtiva 
–, prorrogável a juízo da Comissão, não podendo ser 
aparteados. Gostaria que os palestrantes ficassem efe-
tivamente nos 15 minutos propostos inicialmente.

Os Parlamentares inscritos para interpelar os 
expositores poderão fazê-lo estritamente sobre o as-
sunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos – e tam-
bém gostaria de pedir aos nobres colegas que não 
ultrapassem esse tempo, já que observo a presença 
de vários Deputados nesta tarde –, tendo o interpela-
do igual tempo para responder, facultadas a réplica e 
a tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador inter-
pelar qualquer dos presentes. 

Passo a palavra à Dra. Neila Maria Batista Afon-
so, Diretora do Departamento de Gestão Integrada 
da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, pelo 
prazo de 15 minutos. 

A SRA. NEILA MARIA BATISTA AFONSO – Boa 
tarde a todos. Boa tarde, Deputado Fábio, Presidente 
desta Comissão. Em nome do Ministro Patrus Ananias, 
agradeço a V.Exa. o convite. Faço a representação do 
Ministro aqui em função de sua agenda, que impossi-
bilitou o seu comparecimento direto. 

Nossa apresentação é exatamente para dizer 
como o Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome considera vital, importante, a cadeia 
produtiva do leite, em função do fato de que nós, no 

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA temos a 
modalidade de incentivo à produção e ao consumo do 
leite, evidentemente, com uma atenção dirigida aos 
pequenos agricultores, os agricultores familiares, de 
um lado, e, de outro, o olhar dedicado às famílias, es-
pecialmente crianças, gestantes e idosos que estejam 
numa situação de insegurança alimentar e nutricional, 
uma vez que o programa é de aquisição do leite e dis-
tribuição imediata a essas famílias. 

Realizamos esse programa em parceria com os 
Governos Estaduais, que são os executores. 

Vamos fazer uma rápida apresentação sobre o 
nosso trabalho e como atuamos nesse setor espe-
cialmente. 

(Segue-se exibição de imagens.)
O Ministério trabalha com a perspectiva do direi-

to humano a alimentação adequada. O Programa de 
Aquisição de Alimentos e, dentro dele, o Programa do 
Leite, trabalha com essa lógica. A perspectiva que fa-
zemos do direito humano a alimentação adequada é 
aquela estabelecida pelo Alto Comissariado da ONU, 
no que diz respeito aos direitos humanos, que estabe-
lece que o direito a alimentação adequada se realiza 
quando cada homem, mulher e criança, sozinhos ou 
em companhia de outros, têm acesso físico e econô-
mico, ininterruptamente, a alimentação adequada e 
aos meios para sua obtenção. O direito a alimentação 
adequada não deverá, portanto, ser interpretado em 
sentido estrito ou restritivo que o equacione em termos 
de um pacote mínimo de calorias, proteínas e outros 
nutrientes específicos.

O trabalho do Programa de Aquisição de Alimen-
tos se coloca dentro da estratégia do Fome Zero, que 
tem eixos articuladores. Esses eixos envolvem o aces-
so ao alimento, a geração de renda, o fortalecimento 
da agricultura familiar e a articulação, a mobilização 
e o controle social. 

Dentre os programas que executamos na Se-
cretaria, os principais são o programa de aquisição 
de alimentos da agricultura familiar, os restaurantes 
populares, o banco de alimentos, a distribuição de 
cestas, as cozinhas comunitárias, as hortas e lavouras 
comunitárias, a construção de cisternas para armaze-
namento da água de chuva no semi-árido, os consór-
cios de desenvolvimento local, a carteira indígena e a 
educação alimentar e nutricional.

O Programa de Aquisição de Alimentos trabalha 
com a lógica de comprar os alimentos oriundos da 
agricultura familiar para fazer a recomposição dos es-
toques estratégicos do Governo e distribuir às famílias 
em situação de insegurança alimentar, fazendo uma 
doação direta, através das entidades da rede socio-
assistencial. 
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Entre as modalidades do Programa de Aquisição 
de Alimentos, temos a compra direta local da agricul-
tura familiar, a compra direta da agricultura familiar, a 
compra antecipada especial da agricultura familiar com 
a doação simultânea e a formação de estoques pela 
agricultura familiar. E, dentro disso, temos o incentivo 
à produção e ao consumo do leite. 

Há uma legislação específica com a qual traba-
lhamos para desenvolver o Programa de Aquisição de 
Alimentos, a lei que instituiu o programa; um decreto 
que cria o grupo gestor nacional, que cuida das dire-
trizes para estabelecer o funcionamento do programa; 
e um decreto que altera a composição do grupo ges-
tor e trabalha com o limite financeiro, que atualmente 
é de 3.500 reais. Já há um processo, que deverá ser 
publicado proximamente, que visa passar esse va-
lor, no caso do leite, para 4.000 reais por agricultor/
semestre, e, no caso dos alimentos, para 4.500 reais 
por agricultor/ano.

Quais são, então, os focos do Programa de Aqui-
sição de Alimentos, aí incluído o Programa de Incen-
tivo à Produção e Consumo do Leite? Os segmentos 
populacionais vulneráveis e os agricultores familiares 
produtores do leite. 

No caso do segmento populacional, a renda fami-
liar per capita tem que ser de até meio salário mínimo, 
e o programa deve atender, preferencialmente, crianças 
até 6 anos; nutrizes até 6 meses após o parto; gestan-
tes, a partir da constatação da gestação pelo posto de 
saúde; idosos, a partir de 60 anos; e outras situações, 
desde que autorizadas pelo conselho local de segu-
rança alimentar e nutricional, pelo conselho estadual, 
ou, eventualmente, na ausência de um desses, pelo 
próprio Ministério do Desenvolvimento Social, a partir 
do encaminhamento dessa solicitação. Normalmente 
são casos de laudos médicos de situações particulares, 
em função de doenças ou de outras debilidades que 
implicam o consumo diário de leite com uma situação 
de instabilidade econômica da família ou da pessoa. 

Do lado dos agricultores, são aqueles enquadra-
dos nos grupos A a E do PRONAF e que produzam até 
100 litros de leite por dia. Serão priorizados os produ-
tores que apresentem produção média diária de até 
30 litros de leite por dia.

Qual é o fluxo dessa ação? O leite produzido 
pelos agricultores familiares; a pasteurização do leite 
por laticínios credenciados; e a distribuição desse leite 
a pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. 
Basicamente, esse é o fluxo do programa do leite.

No caso dos beneficiários, quais são os crité-
rios? Como já mencionei, a renda per capita de até 
meio salário mínimo; as nutrizes; os idosos; crianças 
até 6 anos, obviamente, com algumas contrapartidas. 

No caso das gestantes, deve haver o acompanhamen-
to pré-natal; no caso das crianças, tem que haver a 
vacinação e o registro civil; no caso dos pais, devem 
participar de cursos de alfabetização e de segurança 
alimentar e nutricional, organizados pelo parceiro exe-
cutor do programa no Estado ou através de Prefeituras. 
Muitas vezes, a relação é do Estado, que estabelece 
uma parceria com as Prefeituras Municipais. 

No caso dos produtores, os critérios de participa-
ção são: pequenos agricultores dos grupos AB, AC, do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – PRONAF, com produção máxima de até 100 
litros de leite/dia. A aquisição será feita, atualmente, até 
o limite de 3.500 reais por agricultor familiar/semestre. 
Ele tem que ter uma contrapartida, que é participar das 
ações promovidas por Estados e Municípios relativas 
a assistência técnica e realizar vacinação do rebanho 
contra a aftosa.

O programa tem a seguinte lógica: em primeiro 
lugar, o agricultor que produz até 30 litros de leite/dia; 
em segundo lugar, os que produzem até 60 litros de 
leite/dia; em terceiro na ordem de entrada no progra-
ma, o produtor com até 100 litros de leite/dia. É claro 
que temos produtores que extrapolam essa faixa de 
100 litros. Temos um sistema de acompanhamento no 
qual o executor tem que devolver o recurso, se pagar 
esse valor extrapolado. Essa é uma das dificuldades. 
Os senhores poderão dizer: “Mas como não se paga 
mais, se ele produz, se ele tem o produto?” A verdade 
é que temos demanda imensa de aquisição, demanda 
imensa por doação, mas recursos absolutamente limi-
tados. Então, para que possamos manter os produtores 
que já estão participando desse programa, priorizan-
do o pequeno produtor, que tem muita dificuldade de 
comercializar o produto, pelas suas condições – por 
isso queremos mantê-lo –, estabelecemos esses li-
mites, exatamente para produzirmos um efeito que 
achamos importante. Ou seja, se alguém se dedica 
à produção de leite, é preciso haver espaço para ele 
comercializar isso e melhorar sua condição de vida. 
Então, o programa garante uma aquisição mínima por 
ano com esse objetivo.

No caso das usinas, há também os critérios de-
finidos de participação e as contrapartidas. É preciso 
estar registrada no serviço de inspeção estadual ou 
federal; cumprir as obrigações fiscais e trabalhistas; 
ter cadastro atualizado dos fornecedores de leite. Há 
um limite de fornecimento de leite pelas usinas, de 
acordo com a capacidade instalada no Estado, e há 
também a exigência do cumprimento de normas defi-
nidas pelo grupo gestor do programa. As contraparti-
das são a distribuição diária do leite até os locais de 
entrega estabelecidos; o recebimento obrigatório de 
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leite dos pequenos agricultores familiares; o transpor-
te do leite em caminhões apropriados; a reposição do 
leite perdido; e o fornecimento de freezer aos pontos 
de distribuição.

O programa está situado na região do semiári-
do brasileiro e no norte de Minas Gerais. Atualmente, 
atendemos a 1.228 municípios no nordeste e no nor-
te de Minas Gerais. Em torno de 700 mil famílias se 
beneficiam com o recebimento diário desse leite. Em 
2005, havia cerca de 19 mil produtores beneficiados 
pelo programa; em 2006 e 2007, chegamos a 29 mil 
produtores; e, em 2008, fechamos o balanço com cer-
ca de 20 mil produtores beneficiados.

As metas de aquisição e distribuição do leite são 
estabelecidas nos termos de convênios com os Estados. 
Ao assinarmos um convênio, estabelecemos as metas 
que deverão ser cumpridas. No caso de Alagoas, são 
atendidos 102 municípios, sendo 53 mil e 200 litros de 
leite tipo C e 300 litros de leite caprino, perfazendo o 
total de 53 mil e 500 litros de leite por dia.

Os recursos repassados a cada um dos Estados, 
em ordem alfabética: Alagoas, 76 milhões de reais; Mi-
nas Gerais, 199 milhões de reais; Paraíba, 188 milhões 
de reais; Sergipe, 43 milhões de reais. Esses são os 
números globais dos recursos que estamos executan-
do, desde o início do programa, em 2003, até agora, 
recebidos pelos Estados.

Um assunto importante a tratar aqui é o preço do 
litro de leite no programa – o valor total pago ao pro-
dutor. O menor preço do leite de vaca é 60 centavos; o 
maior preço é 74 centavos. No caso do leite de cabra, 
o menor preço é 1 real, e o maior preço é 1 real e 15 
centavos, pagos ao produtor.

Para finalizar, vou passar rapidamente alguns 
dados relevantes de uma pesquisa da Universidade 
Federal de Pernambuco, que contratamos no ano 
passado.

Antes, vou dar um outro informe que guarda re-
lação muito importante com o debate que está sendo 
feito aqui. Uma das dificuldades em relação à perda ou 
ao acesso do pequeno produtor ao programa é onde 
guardar o leite de maneira adequada, de acordo com 
as regras sanitárias. Uma das debilidades que detecta-
mos junto com nossos parceiros estaduais foi a ques-
tão dos tanques de resfriamento. Em uma parceria do 
Ministério do Desenvolvimento Social com o Ministério 
de Desenvolvimento Agrário, o Ministério de Minas e 
Energia e os Governos Estaduais, estamos instalando 
um total de 355 tanques de resfriamento em cada um 
dos Estados. O Estado que tem a menor quantidade 
a ser instalada é Alagoas, com 17, e os Estados com 
a maior quantidade são: Bahia, com 50; Pernambuco, 
com 50; Minas Gerais, com 41; e assim vai. Já inicia-

mos as obras em alguns Estados. Vários Estados já 
adquiriram os tanques, outros estão acertando, ainda, 
a documentação de terreno, localização etc. Mas já es-
tamos na fase final de construção e instalação desses 
tanques de resfriamento, exatamente visando ofertar 
ao pequeno produtor melhores condições de fornecer 
o leite ao programa e facilitar para que o custo desse 
produto se mantenha dentro das condições que temos 
de recursos disponíveis em nosso orçamento para fi-
nanciar o programa.

Com relação à pesquisa realizada em todos os 9 
Estados que participam do programa e que mencionei 
anteriormente, algumas informações são importantes: 
o programa participa com 55% do total do leite comer-
cializado pelas usinas a ele vinculadas; o número de 
produtores que adotaram novas técnicas de ordenha 
cresceu em 20%; o número de resfriadores de leite 
instalados na região se expandiu em 40%; 26% dos 
produtores declararam ter adquirido novos animais, 
geneticamente superiores aos que vinham utilizando; 
o número de motos e carros dos agricultores cresceu 
em 25%, graças à elevação de suas rendas; 68% dos 
agricultores entrevistados se declararam inclinados a 
investir no rebanho. 

A renda dos produtores, com a extinção do pro-
grama, sofreria redução de: 55% na Paraíba; 45% no 
Rio Grande do Norte; 15% no Ceará; 12,7% em Ser-
gipe; 18% em Minas Gerais; 8% em Pernambuco; e 
8% na Bahia.

Concluímos que a nossa ação, de um lado, aten-
dendo, fortalecendo, animando os agricultores fami-
liares que trabalham com o leite nessa região, altera 
de maneira significativa a sua vida, e, de outro lado, 
beneficia número absolutamente importante de crian-
ças, gestantes e idosos em situação de vulnerabili-
dade social. 

Os moradores desses municípios recebem dia-
riamente esse leite. A distribuição é feita de segunda 
a segunda. Às vezes ela se concentra, em alguns 
casos, por conta do sábado e do domingo, em 4 ou 
5 vezes na semana. Mas a maioria faz a distribuição 
diária do leite.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Agradeço à Dra. Neila Maria Batista Afonso a ex-
posição.

Passo a palavra ao Dr. Vicente Nogueira, Coor-
denador da Câmara Temática do Leite da Organiza-
ção das Cooperativas Brasileiras – OCB, pelo prazo 
de 15 minutos.

O SR. VICENTE NOGUEIRA NETTO – Boa tar-
de a todos.
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Sr. Presidente, parabenizo o Deputado Antônio 
Andrade e o Deputado Vitor Penido pelo requerimen-
to.

Gostaria de lembrar, em nome das cooperativas 
brasileiras de leite, que esta Casa teve e tem papel 
muito importante para o desenvolvimento do setor 
lácteo no Brasil. Num passado muito recente, quando 
o setor sofria com as importações desleais, com práti-
cas desleais de comércio, foi nesta Casa que também 
encontramos apoio expressivo e decisivo para que fos-
sem aplicadas medidas de defesa comercial.

Voltamos hoje, Deputado Antônio Andrade e De-
putado Leonardo Vilela, precisando novamente desta 
Casa, precisando da força dos Srs. Parlamentares para 
defender os interesses dos produtores, das coopera-
tivas, do setor lácteo brasileiro, que estão ameaçados 
por uma conjuntura internacional que nos coloca em 
risco.

Falarei rapidamente sobre a importância da ca-
deia produtiva do setor lácteo no Brasil.

(Segue-se exibição de imagens.)
Primeiro, precisamos lembrar que o último censo 

do IBGE, de 2006, identificou 1 milhão 340 mil proprie-
dades leiteiras no Brasil.

Se considerarmos, sobretudo na agricultura fa-
miliar e nas propriedades maiores, patronais, que 
também empregam bastante, pelo menos 3 pessoas 
ocupadas por propriedade leiteira, mais de 4 milhões 
de famílias, Deputado Penido, dependem da atividade 
leiteira no Brasil. Não é preciso dizer mais nada sobre 
a importância social desse segmento. 

A população leiteira do Brasil é maior do que a 
população do Uruguai, maior do que a população do 
Chile, maior do que a população da Nova Zelândia. 
Se quisermos, por exemplo, comparar com o Uruguai, 
que, neste momento, ameaça com as suas importa-
ções, sobretudo aquelas que ocorreram no mês de 
julho, todo o setor leiteiro brasileiro, principalmente 
os produtores, precisamos lembrar que o número de 
pessoas que dependem do leite no Brasil é maior do 
que a população do Uruguai.

A nossa produção, em 2009, está projetada para 
27 bilhões de litros de leite; o valor bruto da produção, 
21 bilhões de reais; o PIB do setor leiteiro, pegando 
todos os setores, responde por 64 bilhões de reais.

Gostaria de enfatizar esses números para mos-
trar que estamos tratando de um setor que tem, tal-
vez, a maior crise econômica e social dentro da eco-
nomia brasileira e com uma importância econômica 
muito forte.

Este gráfico demonstra a produção de leite no 
Brasil nos últimos 20 anos. Não importam muito as ci-
fras. Em 2009, temos uma projeção de 27 bilhões de 

litros de leite. O importante é notar que, nos últimos 
20 anos, apesar das crises, a despeito das crises, 
Deputado Penido, o setor leiteiro cresceu no Brasil, a 
produção de leite cresceu no Brasil. A vocação deste 
País é produzir leite. Com essa produção aumentando 
a cada dia, a cada ano, temos de ter políticas públicas 
para aumentar o consumo interno e as exportações.

O consumo doméstico está em torno de 140 litros 
de leite por habitante/ano, muito menos do que preco-
niza a Organização Mundial de Saúde, algo em torno 
de 200 litros por habitante/ano. Mas é muito melhor do 
que já foi no passado. Saímos do patamar de 90 litros 
por habitante/ano, na década de 80, para 140 litros de 
leite por habitante/ano. 

Talvez o nosso maior trunfo e a solução para o 
setor lácteo brasileiro seja o fato de que, dentre os paí-
ses produtores de leite, o Brasil tem, talvez, o mercado 
consumidor mais promissor. Há no País cerca de 200 
milhões de habitantes, que podem aumentar o consu-
mo per capita de leite. 

Creio que o Dr. Rodrigo Alvim, da CNA, falará um 
pouco sobre a necessidade de marketing. Mas é pre-
ciso ligarmos, cada vez mais, o consumo de lácteos à 
saúde do ser humano e ampliarmos o seu consumo.

Se por um lado, Dr. Paulo Bernardes, o consu-
mo é o nosso maior trunfo, por outro, todos os países 
neste momento de crise, Sr. Presidente, olham para o 
mercado brasileiro como se fosse uma alternativa para 
jogar os seus excedentes. E são excedentes cheios de 
subsídios, cheios de dumping, cheios de toda a sor-
te de práticas desleais de comércio. Neste momento, 
precisamos resguardar o mercado brasileiro, Deputa-
do Assis do Couto, para os brasileiros. Num momento 
de crise, precisamos preservar o nosso mercado para 
passar esse momento difícil e, em 2010, 2011, quando 
a economia mundial voltará a crescer num ritmo mais 
acelerado, tomar uma posição mais forte no mercado 
internacional.

Este gráfico aqui mostra o comportamento do pre-
ço do leite em pó no mercado internacional. Percebemos 
que chegamos, em 2007, 2008, a um preço superior 
a 5 mil dólares por tonelada. Ano passado, quando da 
crise financeira internacional, a partir de setembro, os 
preços caíram vertiginosamente, indo para um patamar 
de 2 mil dólares a tonelada. Este é o panorama que o 
Brasil enfrenta neste momento. Quando o País arranca 
para aumentar as suas exportações, para ganhar es-
paço no mercado internacional, enfrenta um mercado 
internacional com preço muito baixo.

Qual é o resultado dessa mudança no mercado 
internacional? O Brasil vinha, ano após ano – podemos 
ver em azul –, aumentando as suas exportações de for-
ma a exportar no ano passado 540 milhões de dólares 
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em produtos lácteos. Estamos falando de um País que 
na década de 90 era um dos maiores exportadores de 
lácteos do mundo. Com as políticas públicas, com apoio 
das cooperativas, com o apoio decisivo desta Casa sa-
ímos, em 2004, de um País deficitário, alcançamos a 
autossuficiência, começamos a exportar. Desde 2004 
somos superavitários na balança comercial, com um 
trabalho fabuloso de melhoria da qualidade em todo 
o setor, que garantiu a ocupação do mercado interna-
cional até chegar em 540 milhões de dólares. 

Ora, a mudança do cenário já nos mostra os re-
sultados. Depois de uma sequência de anos sem que 
o Brasil tivesse saldos negativos na balança comercial, 
estamos em 2009, até julho, com um déficit na balança 
comercial de leite de 41 milhões de dólares. Poderia 
ser muito mais se o Governo e esta Casa não tivessem 
feito alguns acordos, por exemplo, com a Argentina.

Vou comentar o que não foi feito com o Uruguai. 
Se olharmos mês a mês, percebemos que nos 7 pri-
meiros meses durante 6 meses tivemos déficit na ba-
lança comercial. Esta é a maior ameaça que sofre o 
setor de lácteos no Brasil. 

No momento em que a União Europeia e os Es-
tados Unidos voltam a subsidiar as exportações, a Ar-
gentina, nossa vizinha, começa a subsidiar, começa a 
dar pagamentos diretos aos produtores, no momento 
em que a Nova Zelândia, a Austrália e o Uruguai não 
têm terceiros mercados para colocarem sua produ-
ção, pois nessa hora nosso mercado é o único alvo e, 
sendo o único alvo, o produtor de leite realmente de-
pende desta Casa para impedir que as importações 
sigam nesse volume.

Vejam como é grave. No ano passado, exporta-
mos 83 mil toneladas de leite em pó. A produção do 
Uruguai de leite em pó é de 65 mil toneladas, toda a 
produção do Uruguai. O Brasil exportou 83 mil tonela-
das. Até o mês de julho exportamos 11 mil. Quer dizer, 
não há para quem exportar. Por quê? Porque onde há 
mercado os Estados Unidos ocuparam com subsídio, 
a União Europeia ocupou com subsídios, os outros 
países ocuparam com dumping.

Este é o cenário que estamos enfrentando no 
mercado internacional.

Em relação à Argentina – é preciso fazer jus ao 
empenho dos Ministérios da Agricultura, do Desen-
volvimento Agrário, do MDIC, do Poder Executivo em 
fazer esse acordo com o Uruguai; o setor privado, as 
cooperativas, a CNA fizeram esse acordo com o setor 
privado sob os auspícios do Governo –, as importa-
ções da Argentina caíram vertiginosamente. Ou seja, 
a Argentina não é problema hoje. O acordo com a Ar-
gentina colocou aquele país numa redoma incapaz de 

prejudicar a produção brasileira. Vejam como caíram 
as importações nos últimos meses. 

Agora vamos ver o Uruguai. 
No Uruguai achamos que a questão estava re-

solvida, porque a CAMEX aprovou licenças não auto-
máticas sobre as importações; há uma negociação em 
curso com o Uruguai. Mas a verdade é que em julho 
entraram mais de 4 mil toneladas de leite em pó pro-
venientes daquele país. Isso caiu como uma bomba 
no setor leiteiro. O leite em pó importado dá poder de 
barganha para a indústria, sobretudo a indústria que 
não tem responsabilidade social. Certamente, se algo 
não for feito muito rapidamente, teremos um cenário 
de preços caindo ao produtor já no mês de agosto. As 
cooperativas que vendem leite no mercado de leite spot 
já sofreram isso na segunda quinzena de julho. É dizer 
o seguinte aos representantes do Governo presentes, 
que muito têm feito pelos programas sociais, aos De-
putados: para oxigenar a produção no campo não po-
demos permitir que o Uruguai, um país pequeno, e que 
muito respeitamos, com uma produção menor do que 
a produção do Estado de Goiás, venha sozinho acabar 
com a produção de leite no Brasil este ano. Alguma 
coisa tem que ser feita e rapidamente. É preciso que 
esse acordo com o Uruguai evolua imediatamente. 

Temos que descobrir que somos um país grande. 
Quando vamos negociar com o México, exportar para 
aquele país, a primeira pergunta que eles nos fazem é: 
será que isso não vai incomodar os Estados Unidos? 
Será que isso não vai prejudicar os Estados Unidos? 
Quer dizer, não conseguimos exportar 1 grama para 
o México, porque os Estados Unidos não deixaram. E 
esquecemos que somos uma Nação grande, e ficamos 
sob os jugos de um país pequeno como o Uruguai. 
Mais uma vez, quero dizer que respeito, mas a gente 
tem que agir como Brasil.

Voltando: todos estão de olho no nosso mercado. 
Não podemos deixar que o Brasil seja a lata de lixo 
dos excedentes estruturais e das práticas desleais de 
comércio e de dumping do resto do mundo.

Muito rapidamente vamos ver como esses países 
enfrentaram as crises? 

União Europeia e Estados Unidos. Retomada de 
subsídios de exportação, pagamentos diretos ao produ-
tor. Hoje, o produtor da União Europeia está tranquilo, 
está recebendo um preço menor do que ele recebia 
anteriormente, mas tem pagamentos diretos, ajuda, 
apoio interno, subsídios à importação, programa de 
intervenção. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. A 
Argentina já sentiu o drama, começou a subsidiar os 
produtores. Nova Zelândia, Austrália e Uruguai estão 
deslocando os mercados para os quais antes o Brasil 
exportava. Por que não estamos exportando para a 
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Venezuela? Porque a Nova Zelândia tomou pratica-
mente todo esse mercado.

A retomada de subsídios, para concluir. Muito ra-
pidamente, Deputado Vitor Penido e Deputado Antônio 
Andrade, para voltar ao tema que V.Exas. propuseram, 
eu queria dizer que os preços no varejo obedecem a 
uma sazonalidade que esse gráfico, com o IPC, mostra 
muito bem. Os primeiros conjuntos de barras se refe-
rem a 2006 nos primeiro e segundo semestres. Então, 
normalmente a gente tem preços subindo no primeiro 
semestre, porque caminhamos para a entressafra, e 
temos preços decrescendo no segundo semestre. Vo-
cês podem observar que é mais ou menos uma ten-
dência. Quando a gente chega em 2009, verificamos 
que tivemos essa recuperação no segundo semestre; 
mas quando a gente olha o IPCA para o mês de julho, 
já baixou tremendamente, mesmo o leite Longa Vida, 
que tinha alcançado preços até maiores do que em 
2007, já tiveram um comportamento menor. E a expec-
tativa é que a gente tenha para o segundo semestre, 
nos preços ao consumidor, o mesmo comportamento 
dos outros anos.

O Presidente da ABRAS está presente. Gostaria 
de cumprimentá-lo.

Aqui são estudos feitos pela Organização das 
Cooperativas Brasileiras e pela CBCL, junto com o 
CEPEA e com a EMBRAPA, que mostram as margens 
que o varejo tem para cada produto. Então, se a gen-
te observar, para algumas Capitais a margem do leite 
Longa Vida, ao longo desse período, está na casa dos 
25% a 30%. Eu até diria o seguinte: que margens de 
25%, 20% são aceitáveis. A gente sabe que o negócio 
tem seu custo. Enfim, dá para compreender. 

Como vamos explicar uma margem para o leite 
em pó fracionado de 100%, em Belo Horizonte? Como 
a gente explica uma margem de 50% para o leite em 
pó, em Goiânia? Eu não sei como a ABRAS se com-
porta nesse sentido. A gente vai enfrentar uma possível 
crise se não segurarmos as importações, porque nos 
aproximamos da safra. Que haja uma recomendação 
da ABRAS. Porque 100% é muito para o leite em pó.

As margens de 25% são aceitáveis. Mas vejam a 
margem do leite Longa Vida no Distrito Federal: 40%. 
Então, os sócios da ABRAS no DF devem estar mais 
gordinhos, porque a margem está melhor.

Margem do leite em pó na casa dos 80%.
Manteiga na faixa dos 60%, com uma pequena 

queda no mês de junho e julho.
Para concluir, vamos adiante. Então, eu diria o 

seguinte, senhoras e senhores: para a gente minimizar 
os efeitos dessa crise internacional que felizmente não 
se abateu sobre nosso País como nos demais, não se 
abateu como nos países desenvolvidos, precisamos 

de políticas públicas muito firmes nesse período que 
se aproxima. Então, eu diria que é preciso, no âmbito 
do Ministério da Agricultura, que essas medidas de 
apoio à comercialização, como o empréstimo do Go-
verno Federal, o PEP, é preciso que as compras go-
vernamentais estejam mais fortes do que nunca. Que 
o MDA, o MDS possam, mais do que nunca, comprar, 
retirar produtos do mercado. 

É preciso que a gente amplie os programas so-
ciais. Dr. Laudemir, como se chama a lei que obrigou 
a alimentação escolar?

Quer dizer, 30% da merenda escolar têm que 
ser de produtos oriundos da agricultura familiar. Aí é 
uma oportunidade muito grande para o setor leiteiro. 
É o caso de cada uma das Lideranças aqui despertar 
os Prefeitos em cada Estado, em cada Município. É 
preciso combater as fraudes. As importações de soro 
estão muito altas. Não quer dizer que isso implique em 
fraude. Fraude há de toda forma, mas não consegui-
mos conviver, por exemplo, com importações trocadas 
de roupas, importar um produto por outro. E como as 
importações de soro andam pelas alturas, quem sabe 
a gente tem que avaliar isso melhor; quem sabe está 
vindo leite em pó no lugar de soro, já que a Receita 
Federal não tem como olhar isso de forma maiúscula. 
Mas não podemos conviver com fraudes.

Diria que o combate às importações desleais é a 
medida mais importante nesse momento. Se entrar aqui 
leite em pó a 1.800 dólares ou a 1.400 dólares, como 
entrou do Uruguai, quando no nosso mercado domés-
tico os preços estão na casa de 3 mil e 500 dólares ou 
4 mil dólares, significa acabar com nosso mercado no 
dia seguinte. Vamos virar um butim de guerra. 

É preciso ter uma atenção ao retorno da triangu-
lação. O que é a triangulação comercial, que conhece-
mos muito no passado? E lembramos muito bem do 
movimento SOS Leite. É um produto subsidiado. Sair 
da União Europeia, por exemplo, ir para a Argentina, 
ir para o Uruguai e depois entrar aqui com tarifa zero. 
Já enfrentamos isso no passado, e não podemos dei-
xar retornar. Precisamos consolidar a tarifa externa 
comum em 28% como uma medida de defesa perene. 
É preciso concluir o acordo de preços com o Uruguai. 
Enquanto não se concluir esse acordo, Dr. Laudemir, 
temos que impedir que essas importações entrem aos 
preços vis que têm entrado.

E é preciso, como Nação grande, que a gente tem 
que descobrir que é, não abaixar para países vizinhos 
como o Uruguai. Precisamos ser grandes para refor-
mar o mercado internacional de lácteos. Precisamos 
de um mercado internacional sem práticas desleais 
de comércio, porque se a nossa vocação é produzir, 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50655 

nossa vocação é exportar. E é esse mercado que te-
mos que buscar.

Muito obrigado aos senhores. Desculpe-me por 
estender o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Tenho algum levantamento das margens. Por exem-
plo, do Longa Vida, na Europa e nos Estados Unidos, 
ou não?

O SR. VICENTE NOGUEIRA NETTO – Não. Mas 
se o Presidente assim desejar, a gente tem como pro-
videnciar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Outra questão: qual é o custo da tonelada para o pro-
dutor no País hoje?

O SR. VICENTE NOGUEIRA NETTO – O custo 
de produção da tonelada de leite em pó?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
De leite em pó.

O SR. VICENTE NOGUEIRA NETTO – Está 
superior a 3 mil dólares a tonelada. Eu diria que em 
torno de 3.500 dólares a tonelada, enquanto no mer-
cado internacional – é bom que os senhores se lem-
brem – há 6 ou 7 meses estava a 5 mil dólares. Agora, 
no mercado internacional, está a 2 mil dólares. Então, 
quando era 5 mil dólares, nós éramos muito competi-
tivos. Agora, como os preços tão baixos, porém baixos 
artificialmente, em função de subsídios, não podemos 
competir. Nem exportar, tampouco podemos enfrentar 
essas importações no mercado doméstico.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado.

Passo a palavra ao Dr. João Antônio Fagundes 
Salomão, Coordenador-Geral para a Pecuária e Cul-
turas Permanentes da Secretaria de Política Agrícola 
do MAPA, pelo prazo de 15 minutos.

O SR. JOÃO ANTÔNIO FAGUNDES SALOMÃO 
– Boa tarde a todos.

Gostaria, em nome do Ministério da Agricultura, 
de agradecer o convite formulado por esta Casa, na 
pessoa dos Deputados Antônio Andrade e Vitor Peni-
do, para discutir assunto de tão relevante importância 
para o agronegócio brasileiro.

O Ministério da Agricultura tem, entre as suas 
missões, a tarefa de desenvolver e buscar políticas 
para o desenvolvimento sustentável do agronegócio. 
E nesse sentido também trabalha para o setor do leite. 
Busca a competitividade do setor, a rentabilidade do 
produtor rural e do setor como um todo.

Estava programado falar também um pouco da 
importância do setor leiteiro, mas o Sr. Vicente No-
gueira já o fez com bastante competência. Gostaria 
de dizer que reconhecemos a extensão e a dimensão 
social, econômica desse setor, o valor da produção, 

estimada em 21, 22 bilhões de reais, e, mais impor-
tante ainda, a capilaridade, a projeção desse setor por 
este País afora. Vejo que as regiões com dificuldade de 
encontrar ou buscar um desenvolvimento para o seu 
Município encontram nesse setor a resposta. Quando 
o setor vai bem, o Município também vai bem. E, as-
sim, vimos na Região Nordeste, Norte, Sul e Sudeste, 
pelo Brasil afora.

Esse é um setor que vem, nos últimos anos, se 
desenvolvendo grandemente. Os resultados estão ex-
pressos no aumento da produção, como apresentou 
aqui o Dr. Vicente. Passamos, em 1998, no final da 
década de 90 a 2004, de importadores a exportado-
res de leite. Foi uma conquista importante. Passamos 
a gerar divisas, ao ponto de alcançarmos, no ano de 
2008, algo em torno de 500 milhões de dólares de im-
portação. A nossa produção cresce bastante. Temos 
dados de 60% nos últimos 8, 9 anos, numa projeção 
de 6% a 7% ao ano de crescimento. Então, isso res-
salta o dinamismo desse setor. 

A produção, nesse começo de ano, pelas indi-
cações que temos, sofreu uma pequena redução, em 
torno de 6%, 7%. Os índices oficiais nos mostram isso, 
também em função da entrada da entressafra, o que 
justifica esse aumento do preço ao produtor nesse pri-
meiro semestre. Isso, como foi enfatizado, é sazonal. 
No primeiro semestre, com a entrada da entressafra, 
nós temos esse aumento de preço ao produtor. 

Vale ressaltar que o preço, ainda este ano, pelos 
nossos acompanhamentos, ainda está nos mesmos 
níveis de 2007. Não houve um aumento nominal de 
preço recebido pelo produtor rural, o produtor de lei-
te. As nossas exportações, este ano, como foi frisado 
também, estão bastante reduzidas. Nós temos redução 
na ordem de 75% no volume de leite em pó exportado, 
nos 7 primeiros meses deste ano. Em relação ao ano 
passado, reduzimos 30 mil toneladas de leite em pó 
que deixaram de ser exportados. Em contrapartida, 
as importações também foram muito altas, como foi 
também apresentado. Importações nesses 7 meses na 
ordem de todo o volume importado no ano de 2009, o 
que de fato nos alerta, porque, como foi bastante frisa-
do, temos, além de uma produção grande, um grande 
mercado. E esse mercado interessa a todos. 

Se pegarmos aqui a variação de IPCA ainda em 
relação à variação do preço do leite ao produtor, nós 
temos a variação do leite pasteurizado IPCA, 34%, 
nesse ano de 2009, e o leite ao produtor valorizou 20%. 
Então, não foi o produtor que efetivamente recebeu 
todo esse incremento que houve no atacado.

Os preços internacionais reduziram drasticamen-
te. Houve um salto, em 2007, 2008, chegando a 5 mil, 
5.500 a tonelada. E hoje 2 mil, 2.300, mostrando uma 
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pequena recuperação. De qualquer forma, houve uma 
queda no mercado internacional de 50%. E o nosso 
mercado doméstico pelo menos mostrou uma estabi-
lidade em relação ao ano anterior, o que nos dá uma 
condição ao nosso produtor até um pouco melhor. 
Temos que ficar sempre atentos à questão da renta-
bilidade do setor.

Recentemente, foi lançado pelo Ministério da Agri-
cultura o Plano Agrícola Pecuário 2009/2010, que é um 
momento em que o Ministério apresenta um conjunto de 
políticas, principalmente relacionadas ao financiamen-
to para a agricultura como um todo: foram anunciados 
92,5 bilhões de reais, um aumento de 43% em relação 
ao outro ano, e o setor leiteiro, setor lácteo, é benefi-
ciado dentro do Plano Agrícola com linhas de custeio, 
linhas de investimento e de comercialização.

Mais recentemente, inclusive, mais à frente vou 
falar sobre isso, foram adotados novos instrumentos 
de apoio à comercialização ao setor lácteo. Temos um 
programa de investimento, que é o MODERAGRO, que 
financia tanques de armazenagem, as linhas normais 
de custeio e o EGF, que é uma linha para financiar o 
carregamento da produção. 

No início de 2009, antes, porém, do Plano Agrí-
cola e Pecuário, adotamos um conjunto de medidas 
para o setor lácteo, que, naquele momento, no final 
do ano passado, sinalizava uma queda que poderia 
comprometer a sustentabilidade do setor, a queda do 
preço do leite ao produtor rural. E, nesse sentido, aqui 
mesmo nesta Casa, estivemos reunidos para discutir 
ações que pudessem reverter essa tendência muito 
brusca de queda do setor lácteo.

Então, foi estabelecida, no começo deste ano, a 
adoção do PEP, que é o Prêmio de Escoamento do 
Produto para o Setor Lácteo. Pela primeira vez, colo-
camos esses instrumentos à disposição do setor, os 
quais foram apoiados em torno de 170 milhões de 
toneladas de litros de leite, um valor estimado de 12, 
12,5 milhões de reais.

Também, nesse contexto, houve medidas para a 
falta de recursos à indústria, no começo de ano. Para o 
problema de capital de giro, de financiamento da produ-
ção foi aumentado o limite do EGF para as indústrias 
de 10 milhões para 20 milhões. Foi adotada, em janeiro 
deste ano, proporcionando uma melhor captação de 
recursos, a taxa de juros de 6,75% ao ano. 

No começo do ano, também nesse mesmo con-
texto, e por questões discutidas nesta Casa e na Câ-
mara Setorial do Ministério da Agricultura, adotamos 
uma linha especial de crédito para o setor lácteo. Nós 
estávamos com um preço mínimo em torno de 46 cen-
tavos nas regiões do sul, e era um preço que estava 
muito descolado do preço de mercado à época. Cria-

mos, então, a linha especial de crédito, com o preço em 
referência de 55 centavos, com o mesmo limite de 20 
milhões. Isso favoreceu as indústrias, principalmente 
as indústrias menores nessa tomada de recurso, ao 
mesmo tempo em que sinaliza um preço melhor aos 
produtores rurais.

Este ano, no Plano Agrícola, mais especificamen-
te, o valor do limite do EGF por produtor foi elevado 
de 200 mil para 250 mil. O MODERAGRO, que tinha 
um limite de 600 milhões no Plano Agrícola passado, 
passou para 850 milhões, permanecendo um prazo de 
8 anos, com uma taxa de juros a 6,75%. O PROGER 
Rural é um programa voltado à chamada média agri-
cultura e tem muita importância, a meu ver, para esse 
setor do leite. Foi tirada a questão da necessidade de 
módulos fiscais. Antes, nós trabalhávamos com até 15 
módulos fiscais e, agora, não existe mais essa limita-
ção. O limite, para efeito de enquadramento, foi eleva-
do para 500 mil reais por ano. Com um repasse para 
o setor leiteiro de 40%, esse limite passa para 830 mil 
reais por ano. Aquele produtor de leite que tem 830 mil 
reais por ano pode ser beneficiado pelo projeto, que 
tem uma taxa de juro menor ainda, 6,25% ao ano. 

Em relação aos preços mínimos, também houve 
uma alteração dos valores de preços mínimos para o 
leite. Por sugestão, o encaminhamento da CONAB, 
que é o órgão que propõe os nossos preços, o leite 
passou a 54 centavos, nas Regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste – uma elevação de 15%, 52 centavos –, no 
Mato Grosso do Sul, Goiás e DF, e 47 centavos, nas 
demais regiões do País.

Então, do ponto de vista do Ministério da Agri-
cultura, que tem nas suas competências buscar a 
sustentabilidade do setor, temos tomado muitasmedi-
das, temos participado das discussões referentes às 
importações, ao alerta que estas representam com a 
expressão que verificamos no começo do ano, parti-
cipamos de reuniões junto ao Ministério da Fazenda 
e ao Tesouro Nacional e até nos encaminhamentos 
feitos em relação a esse tempo.

Então, fui bastante econômico no tempo que me 
concederam. Basicamente, quero deixar expresso o 
que o Ministério da Agricultura tem feito. Ele conta com 
a Câmara Setorial da cadeia produtiva do leite, que é 
a voz do setor privado que nos municia e nos oferece 
propostas de políticas, a que, na medida do possível, 
temos atendido, assim como a esta Casa. Como dis-
se, em novembro, estivemos aqui discutindo a possi-
bilidade de preço muito baixo ao produtor rural. Ainda 
bem que hoje estamos discutindo não só a questão 
do preço ao produtor, que aumentou, mas também 
do preço ao consumidor, onde tem ainda esse outro 
agente envolvido. 
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Então, fico à disposição para as discussões que 
se fizerem necessárias, agradecendo mais uma vez 
a oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Gostaria de agradecer ao Dr. João Antônio Fagun-
des. 

Dando continuidade aos trabalhos, passo a pa-
lavra ao Dr. Rodrigo Sant’Anna Alvim, Presidente da 
Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confede-
ração Nacional da Agricultura e Pecuária. Não está 
presente?

Vou passar a palavra, então, para o quinto inscrito, 
que é a Dra. Aneli Dácas, Diretora do Departamento 
das Indústrias Intensivas em Mão de Obra e Recursos 
Naturais, da Secretaria do Desenvolvimento da Pro-
dução, pelo prazo de 15 minutos.

A SRA. ANELI DÁCAS FRANZMANN – Boa 
tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, 
em nome do Ministro Miguel Jorge, pelo convite feito 
ao nosso Ministério, e ainda de cumprimentar o Pre-
sidente da Mesa, Deputado Fábio Souto, em nome de 
quem cumprimento os demais Parlamentares presen-
tes. Também gostaria de cumprimentar meus colegas 
do Ministério, Executivo, que fizeram suas exposições, 
os representantes da indústria, do comércio e dos pro-
dutores, enfim, todos aqueles que compõem os elos 
da cadeia produtiva. 

Falar desse assunto é a missão do nosso Minis-
tério. E, enquanto Ministério, também entendemos que 
estamos cumprindo nosso papel no que tange às polí-
ticas públicas voltadas para o setor industrial quando 
se pensa que todo produto trabalhado em termos de 
cadeia produtiva sempre tem um avanço muito mais 
significativo, quer seja no comércio interno, quer seja 
no comércio internacional. Não quero entrar em alguns 
dados e estatísticas que meus colegas apresentaram, 
mas gostaria de parabenizar os Deputados que ela-
boraram o requerimento para esta audiência pública, 
justamente porque é nesses debates que construímos 
verdadeiramente um trabalho ou uma política própria 
producente para chegarmos a um termo que realmente 
faça ganhar a cadeia como um todo.

E, enquanto desenvolvimento, não entendemos 
que um elo possa conduzir ou crescer isoladamente, 
mas, sim, quando todos estiverem articulados den-
tro do processo. Ouvindo minha colega do MDS, o 
MAPA e a OCB, pude constatar a percepção com que 
cada um fez suas colocações, e tudo foi voltado para 
a questão do comércio internacional: as importações 
e as exportações. E, nesse quesito, foi voltada para a 
questão do comércio internacional: as importações e 
as exportações. Nesse quesito, nosso Ministério tem 
sua atribuição com nossa Secretaria de Comércio 

Exterior, a SECEX, mas também tem suas limitações. 
Atuamos dentro da SECEX, onde há vários departa-
mentos, como o DEINT e o DECOM, e todos têm um 
objetivo e uma finalidade para desenvolver.

A Secretaria como um todo regulamenta os pro-
cedimentos relativos às investigações de defesa co-
mercial, quanto à demanda. Por exemplo, decide sobre 
a abertura de investigações de defesa comercial de 
forma bilateral, regional ou multilateral, mas também 
atua sobre a demanda – é importante que se diga –, 
em investigações relativas ao antidumping, como foi 
citado, na mesma modalidade e na mesma forma de 
demanda. Ela também decide sobre a aceitação ou não 
de compromisso de preços previstos nesses acordos, 
multilaterais, regionais ou bilaterais, e também apoia 
nossos exportadores quando da necessidade de in-
vestigação de defesa comercial, no sentido inverso 
dessa questão. 

Gostaria de parabenizar o setor, porque, entre 
1998 e 2004, houve uma grande virada. Como disse 
o colega Vicente, de grandes importadores passamos 
a exportadores. Vínhamos crescendo em 2004, 2005, 
2006, 2007 e 2008, e agora, em 2009, estamos tendo 
um declínio nas nossas exportações, aumentando um 
pouco, não de forma tão drástica, talvez, como vem 
sendo colocadas as nossas importações. Mas a que 
isso se deve?

No nosso entendimento, está faltando um elo mui-
to importante, que é o regulador do mercado: nosso 
consumidor. Quando o consumidor vai para o consumo, 
tem a liberdade de escolha, a oportunidade. Então, ele 
vai na preferência daquilo que lhe é oferecido. E, en-
quanto Ministério, não podemos coibir qualquer tipo de 
iniciativa em termos de comércio como um todo. Temos, 
sim, de observar e controlar as distorções relativas a 
esses impactos dentro do comércio. Mas também atu-
amos em torno das demandas que são oferecidas e 
atribuídas ao nosso Ministério. 

Também percebi que, dentro dessa cadeia, há 
algo muito importante que deve ser feito, que foi bem 
colocado pelo Vicente, que é a questão do marketing. 
Percebi que, em algumas cadeias produtivas, quando 
há distorção muito grande no comércio, falta alguma 
coisa, e é porque algo não está bem, algo não está 
acontecendo de acordo com aquilo que interessa ao 
regulador desse mercado. E é preciso que também se 
invista muito nesse marketing. 

Agora, com essas análises, não quero dizer que 
nosso Ministério não está apto nem pronto para aten-
der a qualquer tipo de demanda que venha a sair, di-
gamos, desta audiência pública. Estamos aqui prontos 
para ouvir e entender o que efetivamente o setor está 
buscando. E, se no passado algo veio a funcionar de 
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alguma maneira que nosso Ministério pôde contribuir, 
essa é a mensagem que estamos colocando. Quere-
mos discutir o problema, se há algo em evidência, como 
foi dito que existe a discussão de um acordo bilateral 
com o Uruguai e se ela está num estágio. A discussão 
existente dentro de um acordo bilateral tem funcionado 
muitíssimo bem em alguns casos; em outros, muitas 
vezes, não temos o sucesso que gostaríamos de ter. 
Mas o que queremos dizer é que estamos aqui para 
ouvir, entender esse mecanismo e observar o que efe-
tivamente o setor hoje busca.

Tenho uma colega que me está acompanhando, 
a Dra. Ieda. Quando se tocou na questão do Uruguai, 
queríamos registrar e deixar claro que isso é algo que 
está caminhando, mas tudo tem o seu tempo, o seu 
limite.

Não sei se a Dra. Ieda tem alguma observação 
a fazer com relação à essa negociação. A Dra. Ieda é 
nossa colega de trabalho e atua diretamente nessas 
questões bilaterais. Dra. Ieda, se quiser fazer uma in-
tervenção, por favor.

Peço permissão ao Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Pois não.
A SRA. IEDA – Serei breve. Farei referência a 4 

observações feitas pelo Dr. Vicente sobre importação. 
A importação basicamente é da SECEX. Serei objeti-
va. Em relação ao Uruguai, ele teve em julho uma im-
portação de 4 mil e 300 toneladas. Porém, nos meses 
anteriores, o volume foi muito menor. Vê-se que em 
maio foram 725 toneladas.

Dessa forma, se somarmos o ano todo, de janeiro 
a julho, dará 13 mil toneladas. Para uma produção de 
sessenta e cinco não é tão expressivo assim. No mes-
mo período, a Argentina entrou no Brasil com trinta e 
dois. Então, em matéria de expressividade a Argentina 
até está sendo mais agressiva do que o Uruguai.

Com relação à defesa comercial, ressalto que 
já temos um processo antidumping, aplicado contra a 
Nova Zelândia e União Europeia, que vai vigorar até 
2012. Está aplicado sobre as importações de leite da 
Nova Zelândia e do Uruguai.

Em relação à triangulação, ela é medida pela Se-
cretaria de Comércio Exterior com certificação de ori-
gem. Tudo o que entra hoje da Argentina e do Uruguai 
fazemos o acompanhamento junto com o Ministério 
da Agricultura. Temos identificado todos os produto-
res argentinos e uruguaios que estão exportando para 
cá, com a certeza de que não vem leite triangulado da 
Nova Zelândia nem do Uruguai.

Finalmente, em relação ao preço, realmente no 
passado o Uruguai mandou a preço bastante baixo, 
mas agora estamos aplicando o preço do mercado 

internacional, acompanhando os licenciamentos, e 
verificamos o aumento dos valores da importação de 
acordo com o que está publicado no USDA. Mais ou 
menos foi isso.

Fazemos o acompanhamento de preço e a trian-
gulação. Já há um processo antidumping, que se for o 
caso poderá ser estendido a outros países, mas acho 
que não, porque os dois que ele mencionou já estão 
sujeitos. A estatística da qual falei está disponível na 
Internet para o público externo. Na lista web qualquer 
um tem por país as importações de leite deste ano. 

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Gostaria de dizer à Dra. Aneli que tem mais 2 minutos 
para concluir.

A SRA. ANELI DÁCAS FRANZMANN – Eram 
essas as nossas palavras. Como percebem, estamos 
atuando naquilo que é efetivamente a missão do nosso 
Ministério. A nossa vinda é justamente para ouvir es-
sas exposições de maneira integrada, coletiva, ouvindo 
todos os elos, a fim de que se possa, sim, fortalecer 
ainda mais a nossa atuação junto e em prol do desen-
volvimento da cadeia como um todo, porque a nossa 
função é de agregação de valor, sempre procurando 
a competitividade. Se formos competitivos, teremos 
mercado, os senhores sabem disso. Se não formos 
competitivos, teremos problemas.

Então, nossa missão é gerar qualidade, rentabi-
lidade, competitividade, agregação de valor, geração 
de emprego, renda, sempre pensando no melhor para 
o consumidor.

O nosso Ministério agradece e nos colocamos à 
disposição para qualquer futuro questionamento que 
possa vir. 

Muito obrigada, Sr. Presidente e a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Gostaria de agradecer a Dra. Aneli, Diretora do De-
partamento de Indústria Intensiva em Mão de Obra de 
Recursos Naturais, da Secretaria do Desenvolvimento 
e da Produção.

Vou passar a palavra ao Dr. Alexandre de Almeida 
Marques, Presidente da G100, Associação Brasileira 
das Pequenas e Médias Cooperativas e Empresas de 
Laticínios. Logo em seguida, passarei a palavra ao Dr. 
Gustavo de Vincenzo Valoni, ao Dr. Luiz Vicente Facco 
e, para finalizar, ao Dr. Sussumu Honda.

Até para corroborar com os oradores que vão falar 
posteriormente, quero dizer que recebi um bilhete de 
um produtor rural de leite da Bahia, o Sr. Matos. Tenho 
certeza de que um dos objetivos, nesta audiência, tan-
to do Deputado Andrade, como do Deputado Vitor, é 
identificar o que esse produtor está questionando. Ele 
disse que vende o seu leite a 50 centavos e, ao chegar 
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no mercado da Bahia, vê que esse mesmo leite está 
sendo vendido a R$2,50. 

Acho que um dos objetivos principais desta au-
diência proposta pelos Deputados Andrade e Vitor é 
saber onde fica e para quem fica a maior parcela des-
ses R$2,50. Acho que o maior objetivo desta audiência 
pública é identificarmos qual é o setor que está abo-
canhando a maior parcela da produção dos recursos 
do produtor rural.

Passo a palavra ao Dr. Alexandre de Almeida 
Marques, Presidente da G100, pelo prazo de 15 mi-
nutos.

O SR. ALEXANDRE DE ALMEIDA MARQUES 
– Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite aos De-
putados Antônio Andrade e Vitor Penido. Acho que o 
G100 talvez possa responder a essa pergunta que 
V.Sas. apresentaram agora, sobre a qual falaremos 
daqui a pouco. Agradeço a todos os presentes, aos 
representantes dos Ministérios e ao Presidente, De-
putado Fábio Souto, Presidente da Mesa.

Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou 
Presidente do G100. Sou produtor de leite e dono de 
laticínio também. Tenho indústria de queijo nos Esta-
dos de São Paulo e Minas Gerais. Produzo queijos 
que não são commodities, o prato e o muçarela basi-
camente. Não produzo longa vida e não produzo leite 
em pó. Então, estou muito tranquilo para poder falar 
sobre o problema do leite longa vida neste momento, 
exatamente por não estar defendendo diretamente um 
interesse meu, mas, sim, de toda a coletividade do 
G100, que engloba cooperativas e empresas.

(Segue-se exibição de imagens.)
O G100, como o próprio nome diz, hoje tem 100 

associados e está presente em 23 Estados. Possuímos 
116 mil fornecedores, processamos 20 milhões de litros 
de leite por dia, com um faturamento anual perto da 
casa de 19 bilhões, e empregamos 28 mil pessoas.

Quanto ao leite, à importância de produtor e à 
quantidade de produtores no Brasil, vou passar rapi-
damente, porque esse assunto já foi muito bem abor-
dado. O Brasil, hoje, está em sétimo lugar. Nosso País 
tem hoje 3.065 estabelecimentos produtores que be-
neficiam o leite, sendo que esse número praticamen-
te dobrou desde 1996, e 1.562 estão sob inspeção 
federal, 292 são cooperativas e 1.270 são empresas 
de capital privado.

Aqui estão os produtores, um número um pouco 
diferente, um pouco menor, mas de 1 milhão e 400 mil 
propriedades para 1 milhão e 200 mil, mais ou menos 
3 milhões e 600 mil pessoas, como dissemos. Os se-
nhores falaram em 4 milhões.

Um dado importante: para cada 1 milhão de fa-
turamento, o setor gera 200 empregos. Então, é um 

setor muito importante. Quanto ao crescimento, em 
1975, produzimos 8 bilhões de litros de leite. Estima-
se que em 2008 foram produzidos 27 bilhões e isso 
está crescendo. Talvez em 2009 mantenhamos o nú-
mero de 27 bilhões devido à crise, mas a tendência de 
aumento de produção no Brasil, segundo o Ministé-
rio, é crescente. Há estimativa de um crescimento de 
2,75% ao ano para uma demanda de 2,33%, o que é 
uma preocupação de todo o setor quando a produção 
é maior do que a demanda. 

Mantendo esse histórico, em 2019 deveremos 
estar com mais ou menos 36 bilhões de litros de leite. 
Como o consumo interno, mantendo-se esse cresci-
mento do PIB atual, não vai acompanhar a produção, 
deveremos ter um excedente de 2 bilhões de litros de 
leite. Isso vai demandar investimentos da ordem de 
200 milhões ao ano. Inclusive tivemos uma reunião 
com o Presidente do BNDES e conversamos sobre 
esse assunto. 

Esta aqui é a estimativa de produção e este se-
ria o excedente que, provavelmente, caso não consi-
gamos aumentar o nosso mercado interno, vamos ter 
de colocar para fora. 

Sobre exportação e importação não vou nem co-
mentar porque esse assunto já foi muito bem aborda-
do pelo Vicente. O G100 é exatamente alinhado com 
a posição do que foi levantado aqui: as barreiras de 
importação, a necessidade de exportação, os acor-
dos comerciais, os acordos fitossanitários que temos 
de fazer com os países, as barreiras tributárias que 
temos com alguns países. Acho que isso já está mais 
do que bem falado.

Agora, indo ao encontro do tema da nossa reu-
nião, queremos falar um pouco sobre o faturamento 
da indústria. 

Quando o produtor diz que está recebendo pelo 
leite que produz R$0,50, mas vê que o leite está a 
R$2,50 no mercado, ele se pergunta quem é que está 
ficando com esse dinheiro.

Este é um gráfico do IBGE. As indústrias de lati-
cínio respondem mensalmente ao IBGE sobre produ-
tividade e uma vez por ano é feito um levantamento 
sobre rentabilidade e quantidade de funcionários. Estes 
números são públicos. 

Aqui, onde se fala de rentabilidade, temos receita 
total da indústria, total de custo e a margem bruta da 
indústria, que é esse verde. Podemos ver que, ao longo 
do tempo – estamos com uma série histórica de 1996 
até 2007 –, há épocas em que a margem da indústria 
é negativa. Tivemos, no começo de 1996, 1997, 1998 
e agora no ano de 2007, uma margem de 4%. Isso tal-
vez responda um pouco a essa pergunta. A indústria 
não está ficando com esse dinheiro. 
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O caso do longa vida, neste momento de 3 me-
ses, foi muito pontual. Realmente o preço do longa vida 
chegou a R$ 2,80, R$ 3,00 no supermercado – cheguei 
a ver o longa vida a R$ 3,20 em pequenos supermerca-
dos. Sim, é verdade. Mas por que isso? O ano passado 
foi um ano muito ruim para a indústria de laticínios, de 
lácteos, principalmente no que se refere ao longa vida. 
Tivemos as políticas de incentivo do Governo, como 
foi muito bem observado, o aumento do IGF dobrou de 
10 milhões para 20 milhões, o que faz com que con-
sigamos estocar produto. Chegou um pouco tarde. A 
indústria estava descapitalizada. A indústria passou o 
ano de 2007 com estoque tanto de longa vida como 
de prato e muçarela, que são as commodities. Quando 
chegou mais ou menos em setembro, todos já esta-
vam prevendo a safra. O que teve que ocorrer nessa 
época? A queima de produto, que já estava vencendo. 
Íamos começar a fazer um novo estoque, mas ainda 
não tínhamos desovado o produto do ano anterior, de 
2007. Então, as indústrias realmente diminuíram os 
seus estoques e, com medo de que se repetisse em 
2008 o que ocorreu em 2007, a indústria não estocou. 
O produto que entrava ela vendia barato. Talvez o con-
sumidor não se lembre dessa época, mas ele chegou 
a comprar leite a R$0,99, a R$1,09. A indústria real-
mente entrou o ano de 2008 sem estoque, tanto do 
prato e do muçarela quanto do leite longa vida. Conclu-
são: chegamos agora na entrada da entressafra com 
vários problemas. Houve excesso de chuva no Norte 
e no Nordeste. Houve seca no Sul. O próprio inverno 
faz com que haja aumento da demanda por leite – o 
pessoal toma muito chocolate quente, etc. –, e nós não 
tínhamos estoque. Conclusão: com a lei da oferta e da 
procura, os preços realmente subiram.

A safra do Sul demorou a entrar. Foi entrar agora, 
praticamente no final de julho. Hoje, neste exato mo-
mento, nós já temos leite no supermercado a R$1,49. 
Já vi ofertado esta semana.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. ALEXANDRE DE ALMEIDA MARQUES 

– Um real e quarenta e sete centavos? Obrigado pela 
correção.

Esse pico de preço do leite já está voltando. O 
produtor também teve, durante esse período, um in-
cremento de preços, sim, e da ordem de 40% a 50%, 
se contarmos o preço de janeiro.

O leite longa vida, por exemplo, respondeu muito 
rapidamente ao preço. Como não havia estoque, pra-
ticamente se produzia e entregava o produto no dia 
seguinte, respondeu rapidamente. Os produtos das in-
dústrias que tinham estoque ou mesmo os produtos de 
maior valor agregado, como os queijos especiais, não 

sofreram aumento ou sofreram aumento muito pequeno, 
dentro da normalidade do que seria este ano.

Este aqui é só para dizer que, nesse pequeno 
momento em que houve esse aumento, pode até ser 
que tenha sobrado muito desse dinheiro na indús-
tria, mas ela precisa desse dinheiro para poder se 
capitalizar, para poder investir e para poder comprar 
essa produção desse excedente que vamos ter daqui 
a pouco. Agora, a margem anual, lembrando aquele 
gráfico anterior, gira em torno de 4%. O excedente, 
neste momento, se ficou um pouco com a indústria, e 
ficou, está pagando o prejuízo do passado e está ca-
pitalizando para os momentos futuros e para os inves-
timentos que ela precisa fazer. Lembro que o produtor 
teve o leite majorado de 40% a 50%, com referência 
aos preços de janeiro.

Quanto ao preço de commodities no mercado 
internacional, também já foi muito bem apresentado. 
Em 2007, estava em 5 mil e tantos a tonelada e, hoje, 
a tonelada está em torno de 2 mil. 

Quero lembrar bem – isso é algo muito impor-
tante que às vezes o produtor também esquece – que 
não somos produtores apenas de leite longa vida: nós 
somos produtores de leite longa vida, nós somos pro-
dutores de leite em pó, nós somos produtores de com-
modities, como o prato e o muçarela, e produtores de 
queijos especiais, fora o leite destinado para algumas 
outras atividades. Então, quando o longa vida está 
bom, como foi bem colocado aqui há pouco, o custo 
para se produzir a tonelada do leite em pó é por vol-
ta de 3 mil dólares, mas está sendo vendida a 1.200 
dólares. A indústria produz uma cesta de produtos. 
Ela não produz só o longa vida, que está dando lucro. 
Ela está tendo prejuízo aqui. Atualmente, a indústria 
do queijo especial, da qual faço parte, está no preju-
ízo, porque não conseguimos repassar os custos ao 
consumidor com a mesma rapidez com que sobe o 
preço do leite. Esse ganho não é do 1 real do longa 
vida, porque nenhuma indústria aqui produz só o lon-
ga vida. E mesmo se produzisse só o longa vida, ela 
não sobreviveria, porque daqui a pouco o longa vida 
cai, dá prejuízo, etc. e tal.

É interessante esta reunião para que as pesso-
as percebam que elas estão vendo as pingas que nós 
tomamos, mas não estão vendo os tombos que nós 
levamos. Desculpem-me a expressão.

Sou produtor de leite e o defendo também. Ele 
está sendo bem remunerado neste momento no Bra-
sil. Temos um dos melhores preços em âmbito inter-
nacional, se não o melhor, comparando com Estados 
Unidos, União Europeia, etc.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
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O SR. ALEXANDRE DE ALMEIDA MARQUES 
– Comparando isso aqui, são os preços, dados da 
CONAB e do CEPEA.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MO-
REIRA – O custo do produtor está mais ou menos aí. 
Ele estava subsidiando o produto.

O SR. ALEXANDRE DE ALMEIDA MARQUES – 
Eu vou chegar a essa parte. Acho que é o meu último 
slide é um dos mais importantes.

Realmente, de acordo com este gráfico, temos 
um preço ao produtor no Brasil – não estou dizendo 
que é o justo ou certo – que é hoje o maior preço in-
ternacional e realmente pago sem subsídios, porque 
sabemos que no Brasil não temos subsídios de forma 
alguma.

Esta é uma comparação do índice FAO, dos pre-
ços internacionais das commodities lácteas, com o 
preço do produtor no Brasil. Então, nós temos aqui o 
preço do índice FAO e o preço para o produtor por litro 
no Brasil. Também há um deslocamento, e nós também 
estamos conseguindo pagar, graças a Deus, ao produ-
tor preço melhor do que a média internacional.

Tenho de falar um pouco do atacado contra o 
varejo. As margens aqui apresentadas são um pouco 
diferentes, mas isso também depende da região em 
que foi feita a pesquisa. Estamos aqui com uma mar-
gem, no longa vida... O Vicente falou em algo em torno 
de 20% a 25%, e estamos apresentando uma média 
de 15% sobre o leite longa vida. Também acreditamos 
que todos têm de trabalhar com margem, ninguém faz 
milagre.

No caso do leite em pó, também houve variação 
de mais ou menos 40%. O Vicente falou em algo em 
torno de 100%. Ele até passou para o Sussumu expli-
car isso depois, porque ele vai saber explicar melhor 
do que eu.

Só mais um exemplo. Nós colocamos aqui um 
queijo gorgonzola, que é especial. Isto aqui é a média 
de várias redes. Há algumas redes que aplicam mar-
gens muito maiores e outras, margens menores. 

Isto é o que eu estava querendo dizer para os 
senhores. Aqueles 1 ou 2 reais de que o produtor está 
falando, ou seja, de 50 centavos a R$ 2,50, eles não 
ficam integralmente para a indústria porque ela não 
produz só o leite longa vida. Infelizmente, este gráfico é 
pequeno, mas hoje a indústria está muito diversificada. 
Ela produz leite longa vida, leite condensado, leite em 
pó, manteiga, queijo fresco, queijo especial, muçare-
la, prato, bebida láctea, etc. Nós temos de analisar a 
indústria como um todo, e não pontualmente com um 
produto que neste momento teve deslocamento no 
seu preço e já está voltando aos patamares de março, 
mais ou menos.

Um item que acho interessante apresentar refe-
re-se à importância que tem o leite na composição do 
INPC, da inflação: os lácteos representam 2,2% na 
composição do índice de inflação. E o que está ocor-
rendo? Podemos ver que, ao longo do tempo, está 
havendo tendência de queda da participação dos pro-
dutos lácteos no índice de inflação. Isso quer dizer o 
quê? Que está havendo um ganho de produtividade e 
rentabilidade da indústria e do produtor que está sen-
do repassado para o consumidor final, o que é muito 
importante, porque preço mais baixo significa consu-
mo mais alto. Então, o consumidor, na verdade, está 
se beneficiando do aumento de produtividade tanto da 
indústria como do produtor.

Vamos falar agora um pouco de insumo. É uma 
coisa rápida, mas realmente tenho de concordar com 
o Deputado. Pegamos um gráfico com uma série his-
tórica de 1994 até 2009 e trouxemos todos os itens 
para o patamar 100. Aqui nós temos o leite. Ao longo 
do tempo, o leite foi o produto que menos valorizou em 
relação aos seus insumos. Temos aqui a mão de obra, 
que subiu muito. Com a mão de obra tendo subido muito, 
há um fato positivo e um fato negativo. O fato negativo, 
claro, é o aumento de custo para produção. Por outro 
lado, há a distribuição de renda, que sabemos que é 
muito importante porque reverte em consumo. 

Não vai caber a mim analisar esse item. Temos 
alguns itens controlados pelo Governo, como fertilizan-
te, diesel, etc. Depois retorno ao Governo e pergunto 
por que não dá para controlar um pouco mais esses 
preços. Hoje, somos autossuficientes em petróleo. Há 
mercado internacional, há um monte de coisas. Quan-
to a fertilizantes, não sei como funciona exatamente, 
mas pressiona grandemente toda a cadeia. Acho que 
depois o Rodrigo vai poder falar bem disso porque a 
soja, o milho, etc. sofrem o impacto. O preço dessas 
coisas sobe e, consequentemente, a margem do pro-
dutor diminui. Nós não vamos poder passar eterna-
mente os custos de produção para o consumidor final, 
porque uma hora ele não comprará. E o consumidor 
é sensível a isso: subiu o preço, ele migra. Nós sabe-
mos muito bem disso. Se o leite continuar no patamar 
de 3, ele tomará suco de soja, de laranja, Coca-Cola. 
Se o preço do queijo subir, ele comerá frango, outra 
fonte de proteína.

Essa briga eu acho interessante. Nós temos que 
ter ganho de eficiência na produção, não só o produtor 
mas a indústria também, para conseguirmos manter os 
preços dos produtos num nível um pouco mais baixo 
e aumentar o consumo por meio de política de renda, 
de marketing, etc. e tal.

Eu faço até uma observação também para o 
Sussumu. Quando o consumidor olha o preço do leite 
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fora do mercado e no mercado... Isso ocorre comigo. 
Os produtores que fornecem leite para mim às vezes 
vão ao supermercado e dizem: “Nossa, mas você está 
vendendo seu queijo a tanto”. 

Além das margens dos supermercados, temos 
alguns contratos eles. Esses contratos nós os assina-
mos porque queremos. A indústria precisa vender para 
o supermercado, o supermercado apresenta o contrato. 
Ninguém é obrigado a assiná-lo, mas acabamos tendo 
de assinar para poder vender.

Concordamos com os contratos. Cada um tem 
sua forma de trabalhar, e quem não quiser vender para 
aquela determinada rede não precisa assinar. Mas há 
redes que, além de terem o contrato, abusam: elas não 
te pagam, descontam valores indevidos.

Inclusive, como presidente do G100, tentamos 
marcar um audiência com o presidente de uma des-
ses redes, e não fomos atendidos. Óbvio, se a indústria 
vende e não recebe, como que ela conseguirá pagar 
seus produtores?

Às vezes, a cadeia, o produtor de leite só olha o 
produtor e a indústria. Na verdade, nós sabemos que, 
é claro, o consumidor é o elo mais forte da cadeia, 
porque se ele falar “não” para um produto não adianta 
porque ele não será vendido, mas os supermercados 
hoje tem uma força muito grande. Então, eu acho mui-
to interessante essa conversa aqui, para discutirmos 
realmente toda a cadeia. O Sussumu poderá falar um 
pouco no final. 

Há um próximo slide sobre exportação e impor-
tação. Eu não perderei tempo, pois o Vicente já falou 
exatamente sobre isso. Preocupa-nos um pouco o 
fato de as exportações estarem crescendo, porque 
se elas crescerem realmente elas barram o preço da 
nossa venda e, consequentemente, o preço para o 
produtor voltará para trás. E nós não queremos isso. 
Nós queremos um produtor de leite bem remunerado, 
crescendo, porque a cadeia inteira depende dele. O 
elo inicial é o produtor de leite, e nós não consegui-
mos sobreviver sem ele. Óbvio, eu sou comprador de 
leite, se não houver o produtor de leite, a cadeia não 
sobrevive. Para nós é fundamental que a cadeia fun-
cione como um todo.

O que eu gostaria de falar era isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Gostaria de agradecer ao Dr. Alexandre de Almeida e 
dizer a todos que estou cada vez mais curioso, porque 
o produtor está tomando prejuízo e a indústria fica com 
a margem no máximo de 4%.

Tenho certeza, Dr. Honda, de que V.Sa. terá de 
explicar muita coisa para esta Comissão depois dessa 
palestra do Dr. Alexandre. Eu sabia, Deputado Antônio 
Andrade e Deputado Vitor Penido, da gravidade da si-

tuação, eu já tinha certeza da preocupação de toda a 
Comissão com esse assunto do leite, mas é muito mais 
grave, na área do lácteo, do que nós imaginávamos.

Eu acho que esta Comissão tem de apurar com 
cada vez mais profundidade esse assunto do setor lác-
teo, que eu observo que é gravíssimo, Deputado.

O SR. DEPUTADO VITOR PENIDO – Presidente, 
só um minutinho. A Folha de S.Paulo fala algo ainda 
pior. Estou vendo aqui agora o seguinte: “Leite pesa na 
inflação no primeiro semestre. O produto subiu 12,1% 
e contribuiu com 40% do 0,36% do IPCA”. Tem mais 
essa ainda. Quer dizer, o produtor não recebe nada, 
está pagando para produzir leite, não é isso? E ainda 
vem essa manchete da Folha de S.Paulo, segundo a 
qual nós estamos contribuindo com a maior parte da 
inflação. E o resto do Brasil, então?

Esse negócio, como V.Exa. e o Deputado Márcio 
Reinaldo Moreira falaram bem, isso é assunto não só 
de CPI não, é de Polícia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Passo a palavra ao Dr. Gustavo de Vincenzo Valoni, 
que dividirá o tempo dele com o Dr. Laudemir Müller, 
Assessor Especial do Ministro Guilherme Cassel. O 
Dr. Gustavo terá 10 minutos e o Dr. Laudemir terá 5 
minutos para suas explanações.

Com a palavra Dr. Gustavo.
O SR. GUSTAVO DE VINCENZO VALONI – Boa 

tarde, senhoras e senhores.
Agradeço o convite para estar presente para de-

bater sobre a cadeia produtiva do leite e os aumentos 
excessivos de derivados de produtos lácteos.

Só para explicar, o Dr. Laudemir, Assessor Es-
pecial do Ministro, falará especialmente sobre nosso 
trabalho no comércio internacional.

Gostaria de começar explicando que o MDA co-
meçou seu trabalho na área do leite em 2006, pela 
ação do Erlon, que reuniu todo o setor leiteiro das 
diferentes regiões do Brasil e perguntou o que eles 
queriam que nós fizéssemos para o leite. E os repre-
sentantes da agricultura familiar foram demandando 
as ações do MDA.

Nós estabelecemos parcerias com a CONTAG 
– o Vicente está aí –, a FETRAF, a CBCL e a CNA. 
Estamos agora começando a conversar com o G100 
também, com o Laudemir. Nós discutimos todas as 
ações com o MAPA, o MDIC, até com o Ministério de 
Minas e Energia. Temos parceria com o MDS. No ano 
passado, compramos leite do mercado para eles co-
locarem nas cestas. É um trabalho coordenado, feito 
para o agricultor familiar e para as cooperativas de 
agricultura familiar.

Agora, pergunta-se o que é um agricultor familiar 
que produz leite? Eles têm diversas características. Ele 
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tem de ter 4 módulos fiscais e uma renda enquadrada 
que lhe permita produzir cerca de 900 litros de leite 
por dia. Mas é um pouco desconhecido o fato de que 
o agricultor pode produzir até 900 litros de leite por dia. 
Esse é nosso público. As cooperativas de leite que têm 
como 70% dos seus cooperados agricultores familiares 
também são nosso público. Então, todo o trabalho do 
MDA é focado na agricultura familiar, seja por meio de 
pessoa física ou por meio do cooperativismo.

O MDA começou um trabalho de garimpar e ver 
o que havia de políticas públicas da agricultura fami-
liar para o leite, e fizemos adaptações no crédito, para 
enquadrar melhor o setor leiteiro. Há linhas de crédi-
to do cooperativismo só para o leite. Quando se fala 
em linhas de crédito para o agricultor, lembramos que 
havia, no ano passado, o Programa Mais Alimentos. 
Quando se fala no Programa Mais Alimentos, pensa-se 
muito em trator, mas 26% de todo esse programa foi 
acessado pelo setor do leite. O agricultor pode comprar 
a vaca de leite, o equipamento para irrigação para as 
pastagens, ordenha, tanques de expansão. Então, o 
Programa Mais Alimentos não engloba só máquinas e 
equipamentos, mas também equipamentos de irrigação 
e é muito acessado pelo setor leiteiro.

Isso é trabalho também do MDA com foco no setor 
do leite. Nós fizemos crédito para cooperativa. Nossas 
cooperativas têm crédito de até 25 milhões, com taxa 
de juros de 3% ao ano, 8 para pagar e 3 de carência. 
Não falando mal, mas as cooperativas maiores, que 
não são as da agricultura familiar, por exemplo, elas 
pagam 6,75% no PRODECOOP, enquanto as nossas 
pagam 3%. 

Nós criamos uma série de políticas para ampa-
rar o agricultor familiar. Nós temos o seguro de renda. 
O que é isso? Quando o preço que o produtor recebe 
está abaixo do mercado, e ele pegou um crédito no 
banco, na hora de pagar, ele tem esse rebate de um 
preço mínimo, que não é o preço mínimo da PGPM. 
É o preço mínimo do PGPAF, que na maior parte do 
Brasil são 62 centavos. Atualmente, não está sendo 
utilizado. Mas desde julho do ano passado, quando o 
preço caiu, chegou a 30, 40 centavos, esse PGPAF foi 
muito acessado. Temos a utilização do PA.

No ano passado, quando caiu o preço do leite, o 
MAPA não conseguiu implantar instrumentos para ti-
rar o leite do mercado. Tivemos de comprar um pouco 
de leite em pó ao preço de R$7,50 o quilo, colocamos 
no MDS para doar em cestas de alimentos, e só essa 
compra já ajudou a elevar um pouco o preço do leite. 
Nisso, em janeiro e fevereiro, entrou a LEC do Minis-
tério da Agricultura e subiu mais um pouco. Então, 
com esse preço que o agricultor está recebendo hoje, 
ele está recuperando o preço que caiu desde julho do 

ano passado. Se pensarmos bem, veremos que esse 
preço é o mesmo desde 2007.

Quando ouvimos falar que o produtor está rece-
bendo bem, que é o melhor preço, temos de atentar para 
o fato de que esse é um índice em dólar. A cotação do 
dólar está muito baixa. Então, ele pode ser comparado 
com outros que têm subsídio e o dólar estar baixo. Mas 
o produtor não está recebendo bem, ele está recupe-
rando o que perdeu. Isso é só para deixar claro.

Dentro de todas as ações do MDA também, o 
Vicente citou aqui no começo a alimentação escolar. 
Esse é o grande filão da agricultura familiar, pois 30% 
de toda alimentação escolar, a partir de janeiro do ano 
que vem, terá de ser oriunda da agricultura familiar. Está 
desenhado. Pode agora? Até o final do ano é permitido, 
mas é obrigatório a partir de janeiro. 

O Ministro Guilherme Cassel, no lançamento do 
Plano Safra da Agricultura Familiar, disse: “Trinta por 
cento é da agricultura familiar”. Se atenderem, temos 
cancha para pedir 50% e até 100%. O que é preciso 
para isso ocorrer? Precisamos atender. O que não 
pode ocorrer é o que ocorreu em alguns mercados de 
alimentação escolar, como o de São Paulo, onde en-
trou leite em pó importado. Isso não podemos permitir. 
O leite tem de ser dos nossos produtores.

Quero aqui fazer um alerta. Vou passar a pala-
vra para o Laudemir falar agora do nosso trabalho da 
assessoria internacional, mas antes disso quero fazer 
uma breve consideração. Sempre ouvimos falar de crise 
de produtor, crise da indústria, crise do cooperativis-
mo, crise da indústria automobilística, mas alguém já 
ouviu falar de crise do setor atacadista? É para isso 
que temos de atentar.

Agora vou passar para o Laudemir.
O SR. LAUDEMIR ANDRE MÜLLER – Obrigado. 

Boa tarde a todos. Vou falar daqui mesmo, é rápido.
Sr. Presidente, quero agradecer a oportunidade 

de poder compartilhar este tempo com o meu colega 
do Ministério e fazer um rápido comentário sobre tema 
internacional que nos preocupa muito. Gostaria de 
compartilhar a nossa preocupação e também falar das 
ações que o Governo brasileiro vêm implementando.

Sr. Presidente, quando falamos de lácteos no 
mercado internacional, podemos dizer que o leite é 
o produto mais subsidiado do mundo. Hoje, por ano, 
são subsidiados 39 bilhões de dólares em leite. Isso 
apenas nos países desenvolvidos.

Sr. Presidente, a União Europeia tem uma tarifa 
de 280% sobre os lácteos. E qual é o cenário interna-
cional hoje? É extremamente delicado, muito compli-
cado e extremamente negativo, com queda de preço 
e consumo. E qual é o nosso cenário brasileiro? É um 
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cenário de aumento de produção e de manutenção 
de consumo.

Qual é o movimento de mercado mais natural 
que pode ocorrer? É que os países que estão sendo e 
foram deslocados nos seus mercados mundiais estão 
se voltando para o Brasil. É por isso que nós estamos 
tendo um surto de importação de vários países, espe-
cialmente da Argentina e do Uruguai. Por quê? Porque 
esses 2 países, que são grandes exportadores, per-
deram esse mercado internacional, até por conta da 
queda de preços, e o nosso mercado, o nosso País, 
que não mergulhou tão profundamente na crise como 
os outros, está sofrendo em razão disso. Ou seja, es-
tamos tendo um surto de importação.

Então, nós temos de atuar muito fortemente e 
prestar muita atenção. Por quê? Porque quando nós 
produzíamos menos do que o consumo nacional e 
éramos importadores, uma importação não tinha efeito 
tão forte. Hoje, produzimos mais do que consumimos, 
porque o setor respondeu e produziu. E veja, Sr. Pre-
sidente, que em pouco mais de 10 anos aumentamos 
a produção nacional de 16 para 27 bilhões de litros 
de leite. Só crescemos menos do que a China nos 
últimos anos.

Temos uma situação muito diferente hoje. Ou 
seja, qualquer importação ou mesmo uma importação, 
mesmo que seja em valores absolutos pequenos, tem 
um impacto muito forte em nosso mercado. Temos de 
entender que o setor lácteo trabalhou bem, respondeu 
às nossas políticas, respondeu à demanda interna, que 
foi e continua sendo vigorosa, e há um cenário interno 
absolutamente diferente do externo. Por isso a questão 
internacional é muito importante.

O que o Governo está fazendo? O que o MDA 
está fazendo? O que estamos construindo? O Brasil 
precisa ter uma política forte de defesa comercial, e 
estamos trabalhando isso no Governo. Não podemos 
conviver com dumping, por isso temos processos anti-
dumping aplicados contra a Nova Zelândia e na União 
Europeia. Não podemos ficar olhando o mundo com 
tarifas astronômicas e com subsídio à exportação e 
mantermos uma tarifa de 16%. A nossa tarifa externa 
do MERCOSUL, de 16%, é muito baixa. Não há como 
sobreviver em um cenário desleal de subsídio à ex-
portação, por isso o Governo brasileiro está com uma 
proposta em discussão no MERCOSUL de elevação 
da tarifa para 27%, que corresponde a 10% da tarifa 
da União Europeia.

Mais do que isso, o Governo está negociando 
acordos para limitar ou lidar com o tema da importação 
dos países do MERCOSUL, especialmente Argentina 
e Uruguai. Com a Argentina, temos um acordo firma-
do em andamento, ou seja, estamos implementando 

esse acordo e negociando com o Uruguai. Se não o 
tivéssemos feito, haveria o risco, pelas nossas proje-
ções, de chegar a este ano com uma importação de 
mais de 100 mil toneladas, o que seria um desastre 
total para a nossa produção de lácteos.

E volto a dizer que isso não interessa nem ao 
produtor nem ao consumidor. E o que queremos? 
Queremos estabilidade, e não há estabilidade com o 
preço ora a 5 mil, ora a 1 mil; ora o custo é 50, ora o 
custo é 30. Precisamos ter renda para o agricultor e 
estabilidade de preço para o consumidor.

É muito importante a dinâmica internacional. O 
Ministro Cassel, do MDA, tem-se envolvido pessoal-
mente e o Governo tem trabalhado fortemente nisso, 
sobretudo os Ministérios envolvidos diretamente com 
o tema da Câmara de Comércio Exterior, como o Mi-
nistério da Agricultura e o MDIC, que tem a atribuição 
de coordenar essa política internacional.

Quero chamar a atenção e dizer que o Governo 
está muito preocupado com esse tema, que influencia. 
O Governo também não está parado. Estamos traba-
lhando fortemente e precisamos nos articular, organizar 
essa discussão, envolver a cadeia produtiva, o setor e 
também o Parlamento brasileiro nessa discussão.

Mais uma vez, quero agradecer o convite e, sobre-
tudo, parabenizar a Comissão, em nome de S.Exa., Sr. 
Presidente, pela iniciativa de discutir este tema muito 
importante para o Brasil e para a agricultura familiar.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Agradeço ao Dr. Laudemir as importantes obser-
vações. 

Passo a palavra ao Dr. Luiz Vicente Facco, As-
sessor do Presidente da CONTAG, pelo prazo de 15 
minutos.

O SR. LUIZ VICENTE FACCO – Boa tarde a 
todos. 

Gostaria, em nome da CONTAG, de parabenizar 
os Deputados Andrade e Vitor por esta iniciativa. 

Não quero apresentar mais um PowerPoint, re-
petir os mesmos dados e aborrecer os Srs. Deputa-
dos. Gostaria, em nome da CONTAG, de somar-me a 
algumas observações feitas aqui pelo Sr. Vicente, da 
OCB e pelo Laudemir, do MDA.

A CONTAG é uma organização que, como sabem, 
tem o dever de representar esse conjunto de agricul-
tores familiares que hoje estão na produção de leite. 
No Brasil, 1 milhão e 800 mil produtores se dedicam 
à produção de leite e representamos 82% do universo 
dos produtores de leite do País. 

Para nós, o leite é sagrado, como diziam meu pai 
e minha avó. É um produto nobre, e todos os países 
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que contam com uma política de soberania e seguran-
ça alimentar o têm como estratégico.

Depois de muito esforço e muita briga no setor, 
conseguimos fazer com que o Governo brasileiro en-
tendesse – e oxalá assim prossiga – que o leite é pro-
duto prioritário e fundamental, de importância não só 
econômica, mas também social e política para o País. 
Com muito esforço, a partir de 2002, conseguimos criar 
com o Governo políticas com a finalidade de recupe-
rar o setor leiteiro. Como disse há pouco o Laudemir, 
passamos de 16 milhões para 27 bilhões de litros de 
leite, que é a estimativa de produção para este ano. 
De deficitários, passamos a autossuficientes, com ex-
cedente, inclusive, para exportação.

Essa cadeia produtiva, Srs. Deputados, requer 
um cuidado especial do setor, do Governo, para que 
funcione em perfeito equilíbrio. Dificilmente vamos con-
seguir o perfeito equilíbrio. Alguns dizem que o setor 
leiteiro está muito bem, que os produtores de leite não 
podem reclamar, nem os consumidores, porque é bom 
o preço do leite.

Parabenizamos a iniciativa dos 2 Deputados de 
convocar esta reunião, Sr. Presidente, para começar-
mos a discutir e a prever os futuros impactos negati-
vos nessa cadeia e o desequilíbrio que pode haver a 
partir do segundo semestre deste ano e sobretudo do 
primeiro semestre do próximo ano.

Gostaríamos de apontar algumas preocupações. 
Talvez não seja o objetivo principal, Sr. Presidente, 
identificarmos os sujeitos. Talvez os nobres Parlamen-
tares saiam daqui um pouco frustrados, pois não vai 
ser a CONTAG quem vai dizer quem está ficando com 
a margem maior na cadeia. O produtor recebe entre 
55 e 60 centavos, alguns – muito bem – 70 centavos 
o litro, e o consumidor paga 2 reais e 45 centavos, 2 
reais e 50 centavos, 2 reais e 60 centavos e em alguns 
casos até 2 reais e 70 centavos.

É lamentável que não esteja presente o Dr. Ar-
thur, do CADE, pois acho que este órgão tem papel 
fundamental. Essa questão, Sr. Presidente, sempre 
foi um problema cíclico. Somente em raros momentos 
de profunda crise no setor conseguimos abrir a caixa-
preta da indústria, do varejo e do produtor. E se alguém 
nesse é o mais transparente possível nessa questão 
eu diria que é o produtor. Não temos o que esconder. 
Nosso custo de produção está aí e revela o quanto nos 
custa produzir o leite para o vender à cooperativa, à 
indústria e assim por diante.

Região para região, o preço varia de 55 a 70 
centavos o litro. Temos sempre uma base, que é da 
Embrapa Gado de Leite, levantada conjuntamente, e 
que nos dá um pouco o parâmetro. Aliás, o Governo 
sempre se utilizou desse custo de produção. O certo 

é o que o custo varia um pouco de região para região, 
mas está nesse patamar.

Agora, um desafio. Talvez, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, consigamos fazer, a partir desta sessão, 
uma força tarefa. Precisamos esclarecer melhor o preço 
pago pelo consumidor não somente para esta Casa, 
para o Governo, mas sobretudo para a sociedade. 

Há o interesse do Governo em apurar isso? Sim. 
Porque aponta, como disse há pouco o Deputado, o 
leite novamente como vilão da inflação, e o Governo 
não quer disputar eleição ano que vem com um indi-
cativo de crescimento econômico de 4%, mas com 
repique inflacionário. Também não queremos que os 
produtores sejam acusados de responsáveis pelo au-
mento da inflação. 

Precisamos esclarecer melhor isso. Agora mais 
do que esclarecer melhor, abrindo as caixas-pretas – 
o custo do produtor, da indústria e do supermercado 
–, o setor tem de cuidar de outros fatores que podem 
atingir a cadeia produtiva.

E aí, Sr. Presidente, eu gostaria de propor a esta 
Casa o seguinte: que a reunião de hoje não fosse ape-
nas mais uma, mas que fosse a primeira de uma força-
tarefa para que pudéssemos oferecer ao Governo e a 
esta Casa um conjunto de medidas a serem tomadas, 
que pudéssemos preservar a cadeia de produção de 
laticínios, que conseguíssemos uma justa remuneração 
ao produtor, que conseguíssemos estimular o produtor 
e preservar o mercado.

Quero, então, somar-me os companheiros, porque 
vi a preocupação do Vicente e do Laudemir em relação 
ao seguinte: por menor que seja a importação de leite 
do Uruguai – é mais expressiva a da Argentina – em 
relação à produção e ao consumo de leite no Brasil, 
isso tem um impacto, sim, na vida do produtor. E isso, 
sim, sempre foi utilizado pela indústria e, muitas vezes, 
pelo próprio varejo.

Precisamos ter esse cuidado. E aí eu pediria ao 
representante do MDIC, que está aqui presente, que 
se some aos esforços do MAPA, do MDA e do MRE 
para selarmos um acordo com o Uruguai nos mesmos 
moldes do acordo com a Argentina. Isso tem um fator 
muito importante, sim.

E, mais do que isso, que a proposta que foi para 
o MERCOSUL seja negociada com o Uruguai. O Uru-
guai quer exportar leite para o Brasil, mas é um dos 
países que fazem objeção à nova proposta de Tarifa 
Externa Comum do MERCOSUL.

Precisamos negociar isso, Sr. Presidente, e cha-
mar a atenção do Ministério da Fazenda, do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e do Ministé-
rio das Relações Exteriores para a necessidade desse 
cuidado. Precisamos preservar nosso mercado. Isso não 
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quer dizer que não possamos importar leite do Uruguai 
e da Argentina, mas deve haver critérios para isso. O 
acordo com a Argentina é um bom parâmetro.

Gostaria também, Sr. Presidente, de deixar aqui 
uma proposta: que esta Comissão, com sua equipe 
técnica e o apoio da CONTAG, da CNA, da CBCL, da 
Associação Brasileira dos Produtores de Leite, elabore 
um conjunto de recomendações para esta Casa, no 
que for cabível, e para o Poder Executivo.

Precisamos fomentar a produção de leite neste 
País. E não só fomentar produção, mas também dis-
ciplinar, fomentar e facilitar o comércio. 

A CONTAG se soma, desde logo, a algumas ini-
ciativas. Crédito para produzir e investir na produção, 
melhorar na produção. é fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Dr. Vicente Nogueira, o senhor tem mais um minuto 
para concluir.

O SR. LUIZ VICENTE FACCO – Muito obrigado, 
Sr. Presidente. Ou seja, mecanismo de comercialização. 
EGF, LEC e PEP são instrumentos são necessários, 
fundamentais, mas precisamos ampliar o leque. Está 
presente o representante do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário, e vimos brigando com o MDA para 
fomentar ainda mais a política do leite para a agricul-
tura familiar. Defendemos o Programa de Aquisição 
de Alimentos e zelamos por ela – e estava presente a 
representante do Ministério do Desenvolvimento Social 
–, mas precisamos ampliar o volume de recursos des-
tinados à compra. Temos de ter cuidado, por exemplo 
– trata-se de um mercado muito importante, conforme 
destacou o companheiro do MDA –, em relação ao Pro-
grama Nacional de Alimento Escolar. Trinta por cento 
é proveniente da agricultura familiar, e o leite é um do 
componentes importantes na merenda escolar.

A iniciativa desses 2 Parlamentares é fundamen-
tal, mas eu deixaria uma proposta da CONTAG a esta 
Comissão: que pudéssemos tirar desta reunião a cons-
tituição de uma equipe de trabalho, que elaborássemos 
um conjunto de recomendações para os Poderes Le-
gislativo e Executivo e que mobilizássemos essa força-
tarefa para que essas medidas sejam implementadas 
de maneira que conseguíssemos fortalecer, cuidar e 
proteger esse mercado.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Agradeço o Dr. Luiz Vicente Facco, Assessor do Pre-
sidente da CONTAG, a sua exposição.

Vou passar a palavra ao Dr. Rodrigo Sant’Anna 
Alvim, Presidente da Comissão Nacional de Pecuária 
de Leite, da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil – CNA, pelo prazo também de 15 minutos.

Logo, em seguida, para concluir essa fase inicial 
de exposições, concederei a palavra ao Dr. Sussumu 
Honda, Presidente da Associação Brasileira de Su-
permercados.

Com a palavra o Dr. Rodrigo Sant’Anna.
O SR. RODRIGO SANT’ANNA ALVIM – Muito 

obrigado, Presidente, Deputado Fábio Souto, a quem 
agradeço o convite para estar aqui esta tarde.

Saúdo os amigos.
Quero parabenizar os Deputados Antônio An-

drade e Vítor Penido pelo requerimento de realização 
desta audiência pública. Certamente, a importância 
que deram ao tema deve-se ao fato de serem produ-
tores de leite e conhecedores, portanto, da realidade 
do sistema produtivo primário neste País.

Preparei uma apresentação muito rápida – são 
apenas 9 slides. E, naturalmente, por ser quase o úl-
timo a falar, muita coisa aqui já foi comentada, mas 
quero apenas dar a minha contribuição.

(Segue-se exibição de imagens.)
Falarei um pouco do mercado, da redução da 

oferta, do aumento da demanda, da necessidade da 
defesa comercial pelo Governo brasileiro.

De início, gostaria de explicitar a V.Exas. a di-
ferença, até porque isso tem sido motivo de alguma 
matéria na mídia brasileira, entre defesa comercial e 
proteção comercial. Defesa comercial significa defen-
der o nosso mercado de práticas desleais de comér-
cio. Proteção comercial é o que fazem os países com 
cotas, com altas tarifas de importação e outras coisas 
mais, criando reservas de mercado.

Somos absolutamente defensores de um mer-
cado livre, mas de um mercado perfeito, não de um 
mercado imperfeito, com práticas desleais de comér-
cio, como o dumping, subfaturamentos, triangulações 
e outras coisas mais que, via de regra, somos obriga-
dos a desconfiar, sobretudo dos nossos hermanos do 
MERCOSUL.

Falarei também da recomendação da CPI do 
Leite de Minas Gerais.

O Deputado Márcio Reinaldo Moreira referiu-se a 
CPI, e quero lembrar que tivemos 5 CPIs neste País no 
início desta década e que não aconteceu muita coisa 
em virtude daquelas CPIs.

Fechando a apresentação, deixarei algumas re-
comendações que foram feitas há quase 10 anos.

O Vicente já falou um pouco sobre o mercado, 
mas eu quero chamar a atenção dos senhores para 
o seguinte: se, hoje, somos 1,34 milhão de produto-
res, fomos, em 1996, 1,81 milhão. Portanto, 26% dos 
produtores brasileiros já saíram dessa atividade. Na 
verdade, muitos mais saíram, porque muitos outros 
entraram, sobretudo no sul do País. Somos mais de 
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4 milhões de pessoas envolvidas diretamente nessa 
atividade. O valor bruto da nossa produção é na ordem 
de 23,4 bilhões de reais e são 21 milhões de vacas 
ordenhadas no País. 

Esses são alguns números da atividade leiteira 
brasileira.

O ano passado foi um ano que começou muito 
bem, mas terminou de forma extremamente dramáti-
ca para o setor como um todo. Na produção primária, 
houve uma queda de 18% nos preços e um aumento 
de 9,2% nos custos. Essa conta não fecha. Final do 
ano passado e início deste, os custos dos insumos fo-
ram à estratosfera e os preços do leite seguiram uma 
tendência de baixa muito forte. Cinquenta e cinco por 
cento do custo operacional efetivo na atividade leiteira 
são mão de obra e concentrado. Daí a importância de 
estarmos avaliando o efeito desses 3 insumos, milho 
e soja – que representam 100% da boa ração utilizada 
na pecuária leiteira neste País – e mão de obra, corre-
lacionados ao preço do leite nos últimos meses. 

A redução da oferta no primeiro semestre deste 
ano nos preocupa muito. Mesmo que seja uma redução 
de 0,6%, é uma tendência a que não assistimos nunca 
no País. A produção de leite no Brasil sobe todos os 
anos e em toda a sua história. Subiu muito fortemen-
te nos últimos 15, 20 anos, saindo de 16 bilhões de 
litros para 27 bilhões de litros, o que significou a saí-
da do País da situação de segundo maior importador 
de produtos lácteos do mundo para a de exportador 
líquido de produtos lácteos. Em 1998, éramos defici-
tários na balança comercial em mais de 500 milhões 
de dólares; em 2004, fomos superavitários em 11,5 
milhões de dólares. A importância não é o superávit 
de 11,5 milhões de dólares, mas o somatório do supe-
rávit com o que deixamos de importar, e isso ocorreu 
em meros 6 anos. 

A redução na captação de leite, de janeiro a ju-
nho deste ano, foi da ordem de 6,5%. Portanto, não 
podia ser diferente: os preços tinham de se recuperar, 
porque faltava matéria prima. 

A demora na liberação de instrumentos de apoio 
à comercialização ano passado foi decisiva para au-
mentar a crise do setor a partir de outubro do ano 
passado. Em setembro do ano passado, para ser mais 
precisos, no dia 22 de setembro, fizemos uma reunião 
da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite e De-
rivados, no MAPA, e alertamos o Sr. Ministro sobre a 
urgente necessidade de se aplicar medidas de apoio 
à comercialização, para que se tirasse do mercado 1 
bilhão de litros de leite, o excedente, segundo nossa 
avaliação, que estava fazendo com que os preços ru-
íssem. Houve boa vontade, que não é histórica, do 
Ministério da Agricultura. Dessa vez, temos de ser 

justos, eles foram extremamente proativos. Só que há 
ações que são adotadas do outro lado da Esplanada, 
e lá as coisas emperraram. As medidas emergenciais 
que pedimos em setembro saíram em janeiro, e certa-
mente não havia mais 1 bilhão de litros de leite, porque 
o setor não produzia mais leite na força que produzia 
há 4 ou 5 meses. 

Portanto, políticas de apoio à comercialização 
têm de sair na hora exata, não 6 meses depois, porque 
seus efeitos são nulos 6 meses depois. 

Produtores desistiram por baixos preços e altos 
custos de produção, como já dissemos, e dificulda-
des financeiras de algumas indústrias de laticínio. E 
aqui há 2 exemplos importantes. A Nilza e a Parmalat, 
grandes produtoras de leite UHT, saíram fortemente 
desse mercado e o liberaram para outras indústrias 
entrarem e levarem os preços à estratosfera, como 
fizeram recentemente. 

Por fim, como já foi dito, problemas climáticos no 
País: seca no Sul (a produção do sul do País deve cair 
na ordem de 20%) e enchentes no Norte e no Nordes-
te. Tudo isso agravou o problema a oferta da matéria 
prima, do leite in natura. 

Essa é a movimentação de preços nos últimos 5 
anos. Atualmente, os preços estão abaixo dos de 2007. 
Portanto, não é nada gritante o preço pago ao produtor 
neste momento – e aqui já foi falado o custo de produção 
–, e esse preço tampouco cobre o custo de produção 
de uma pecuária leiteira mais tecnificada. 

Certamente o preço não cresceu 40%. Isso é um 
engano. Neste primeiro semestre do ano, cresceu na 
ordem de 26%, enquanto os preços de produtos que 
estão sendo foco muito forte desta reunião, como o 
leite UHT, subiram quase 40% nesse mesmo período. 
Então, o setor de produção primária não teve o repas-
se daqueles preços que foram praticados no atacado 
e mesmo no varejo. 

Essa é a evolução do preço do leite longa vida. 
E só se fala no aumento do preço do leite longa vida, 
que o leite longa vida impacta a inflação. Ora, o pre-
ço dos outros produtos lácteos, como queijo, creme 
de leite, leite pasteurizado, leite condensado, iogurte, 
manteiga, leite em pó, cresceram, no mesmo período 
que o longa vida deu esse salto, na ordem de 2,2,5%. 
Produtos lácteos são um conjunto, um mix de produtos. 
Leite UHT tem uma representação forte no consumo 
brasileiro de lácteos, em torno de 26%, 27% do total, 
mas não é ele sozinhos que forma toda essa cesta 
de produtos. 

As vendas nos supermercados cresceram em 
junho deste ano, comparativamente ao mesmo perí-
odo do ano passado, 4,83%, e isso é o que tem nos 
salvado. Não fosse o crescimento do consumo interno, 
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não fosse o maior poder de compra dos trabalhadores 
de salário mínimo, que sequer conseguiam comprar 
uma cesta básica com um salário mínimo e passaram 
a poder comprar 2,03 cestas básicas, a situação esta-
ria pior. Se fosse o ano passado, focados no mercado 
internacional como estávamos, neste momento a si-
tuação haveria de ser muito mais grave.

Preços do atacado e do varejo em maio, junho e 
julho. Vejam que em maio a oferta do leite longa vida 
no mercado estava, na média, em R$2,14 – isso é 
referente aos Estados de Minas, Goiás e São Paulo, 
grandes produtores desse produto; em junho sobe 
para R$2,25, mas em julho o preço médio já é R$1,95. 
Há uma queda de 13% no preço do atacado do leite 
UHT. Mas no varejo ele só cai 3%. Por aí começamos 
a imaginar o que está acontecendo: a culpa não é só 
da indústria brasileira. 

Balança comercial. Essa questão já foi muito ex-
plorada. Inclusive preciso corrigir meus dados. Estamos 
com valores diferentes. Mas o que importa é o fato de o 
País, no ano passado, neste período, já ter exportado 
290 milhões de dólares e este ano, até agora, só ter 
exportado 110 milhões de dólares. 

Portanto, o que nos preocupa não é o número 
pontual, mas o cenário. Além de termos exportado 
menos, o que ainda é pior, importamos muito mais, e 
importamos de países que estão neste momento pra-
ticando ajudas internas e subsídios à sua produção. 

Nesse sentido, Srs. Deputados, gostaria de ler 2 
ou 3 parágrafos de algumas notas que saem nos jor-
nais da Argentina e do Uruguai. Em relação ao Uru-
guai, por exemplo: “Na contabilidade do Governo, são 
30 milhões de dólares para ajudar os produtores de 
leite, somados a créditos a fundo perdido para peque-
nos produtores com até 1.500 litros de leite por dia e 
empréstimos subsidiados para os que produzem mais, 
com um limite de 14 mil dólares de crédito”. 

Com relação à Argentina, “a principal medida foi 
reduzir as retenções a zero” – era o imposto cobrado 
pelas exportações argentinas, que chegou a 15%, foi 
reduzido para 10% e, agora, para zero –  “e estabe-
lecer a compensação de 10 centavos por litro de lei-
te para a produção de até 6 mil litros de leite por dia. 
Esta semana” – estou falando de 25 de junho – “foram 
pagos mais de 42 milhões de pesos a produtores, a 
título de compensação. E o total desembolsado pelo 
Estado para ajuda ao setor láctico soma 140 milhões 
de pesos, diretos na conta do produtor. Apesar de as 
indústrias reconhecerem que o preço que estão pagan-
do não cobre o custo de produção, elas advertem que 
a recomposição do preço ao produtor só será possível 
com a participação do Governo”. 

Quem está subsidiando o produtor argentino e 
uruguaio senão as importações brasileiras, que, além 
de acabarem com o nosso mercado e com o nosso ne-
gócio, incrementam o negócio nos países vizinhos. 

Esses são os Governos que praticaram medidas 
de importação contra eletrodomésticos da linha branca, 
baterias de automóvel, peças de freio de automóveis. 
Enfim, eles podem, mas nós não podemos praticar um 
direito estabelecido pela Organização Mundial do Co-
mércio – OMC, o de defender o seu mercado. Se isso 
não pode, o que pode? Pode exportar para cá a 1.390 
dólares a tonelada, como foi feito em março pelo Uru-
guai, quando o preço no mercado internacional era de 
2.100 dólares? Isso pode? Podem os argentinos expor-
tar para cá, antes do acordo, a 1.730 dólares, quando 
o preço internacional era 2.200 em fevereiro?

Então, caros Deputados Antônio Andrade e Vítor 
Penido, responsáveis pelo requerimento de realização 
desta audiência, a necessidade de o Governo, via esta 
Casa, defender o setor produtivo primário deste País 
– e, se assim o fizer, estará defendendo a indústria 
brasileira certamente – é de extrema importância, e 
urgente. E não pedimos nada mais do que a continui-
dade do status quo. 

Foram liberadas 11 mil toneladas do leite do Uru-
guai para entrar no País agora. Onze mil toneladas! 
Isso representa 29 dias de captação de uma indústria 
que capte 3 milhões de litro de leite por dia neste País. 
Se isso vier a acontecer, certamente o cenário vai ficar 
pior, até porque estamos à porta de uma safra brasileira 
que não sabemos como ela vai se comportar. 

Aqui estão as médias das exportações argentinas 
para o Brasil nos últimos 5 anos e aqui o que a Argen-
tina exportou de janeiro a julho deste ano. Em meio 
ano, ela já exportou quase o dobro da média dela dos 
últimos 5 anos. E a mesma coisa com Uruguai: essa é 
a média das exportações uruguaias e isso foi o que o 
Uruguai exportou nos primeiros 7 meses do ano. 

Concluindo: em 2001, tivemos uma importante 
crise na pecuária leiteira brasileira. Nós nos prepara-
mos para aumentar a produção, porque dizia o Governo 
Fernando Henrique Cardoso que o País cresceria 4,5% 
naquele ano, e quando cresce a economia, aumenta 
o consumo de produtos lácteos, porque têm alta elas-
ticidade de renda. 

Conseguimos aplicar tarifas antidumping e direi-
tos antidumping à Argentina, Uruguai, União Européia 
e a Nova Zelândia, em fevereiro de 2001. O País se 
preparou para crescer, e crescemos 9,6%. Houve, en-
tão, a crise da Argentina, a crise do “apagão” no Brasil, 
a crise dos terroristas nos Estados Unidos, a nossa 
economia não cresceu e “micamos” com 9,6% a mais 
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na produção de leite. Experimentamos exportar e deu 
certo; 3 anos depois, éramos superavitários.

Mas na crise de 2001, em Minas Gerais, no dia 28 
de agosto de 2001, pedimos aos Deputados mineiros – 
e o nobre Deputado Paulo Piau estava presente – que 
solicitasse uma CPI do Leite. Por quê? Nós só quería-
mos entender a mesma coisa que estamos querendo 
entender hoje: por que 1 litro de leite UHT na rede va-
rejista custava R$1,28 e o produtor brasileiro recebia 
em média R$0,28? Só queríamos entender isso, como 
ainda hoje queremos entender , mais nada.

As conclusões da CPI do Leite de Minas, assim 
como todas as outras 4 CPIs que houve no Brasil, foram 
consolidadas numa Proposta de Fiscalização e Con-
trole feita pelo Deputado Micheletto –, naquela época 
um SOS Leite rodando por este País inteiro. No Estado 
de Minas, que não é diferente dos outros, entregamos 
ao Ministério Público Federal, em 2002, essas reco-
mendações de ações cíveis públicas e outras medidas 
cabíveis; ao CADE e à Secretaria de Defesa Econômica 
do Ministério da Justiça solicitamos que investigassem 
com mais profundidade a prática de fusões e incorpo-
rações das empresas que atuam na industrialização 
e comercialização de produtos lácteos – e, de novo, 
estamos tendo problemas com isso; à Secretaria de 
Estado da Fazenda e a Receita Federal que de novo 
procedessem a uma devassa fiscal nas grandes redes 
varejistas, a fim de apurar como são contabilizadas as 
luvas, bonificações e descontos concedidos em mer-
cadorias e produtos lácteos. 

Isso resultou de um levantamento forte feito Esta-
do do Paraná, que entrou fundo nessa questão da rede 
varejista. Recordo aos senhores que, naquela época, 
eram 6 grandes redes e hoje são 3, que detêm mais 
de 50% do mercado de varejo deste País. E não temos 
um CADE proativo como deveríamos ter, até porque 
isso chegou às mãos deles e não temos conhecimen-
to de que fizeram coisa alguma. Também não temos 
uma Lei Antitruste, como têm, por exemplo, os ame-
ricanos. Se deixarmos isso acontecer dessa forma, 
não vamos ter outro futuro a não ser continuarmos, 
invariável e repetidamente, a tratar dessas questões 
com os senhores. 

À Delegacia de Ordem Econômica pedimos que 
investigasse a prática de remarcação abusiva por par-
te da rede supermercadista – isso hoje acho que está 
em desuso, por questões óbvias –, e, por fim, ao MDIC 
que autorizasse a importação direta de embalagens 
cartonadas de empresas estrangeiras ou facilitasse 
a implantação de fabricantes dessas embalagens no 
País, porque até hoje temos o monopólio da Tetra Pak, 
que vende uma embalagem que muitas vezes custa 
mais que o produto que envasa.

Se não voltarmos a esses assuntos de forma mais 
proativa, se não tratarmos de forma mais contundente 
da questão a que o Vicente Nogueira se referiu ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Dr. Rodrigo Alvim, peço-lhe que conclua. 

O SR. RODRIGO SANT’ANNA ALVIM – Estou 
concluindo. Se não voltarmos à questão da fraude, 
cujo combate teve avanços enormes nos últimos 2 
anos, mas que não acabou; se não voltarmos a tratar 
da questão do marketing do leite com o nosso setor 
privado, não vamos avançar. E a ANVISA, se não pu-
der nos ajudar, que não nos atrapalhe. 

Sr. Deputado, muito obrigado pela tolerância. 
Estou à disposição dos senhores a qualquer 

momento. 
O SR. DEPUTADO ZONTA – Pela ordem, Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado. 
Pela ordem, com a palavra o Deputado Zonta. 
O SR. DEPUTADO ZONTA – Quero apenas avi-

sar que o Plenário encerrou a Ordem do Dia e que foi 
convocada sessão extraordinária para as 18h20min. 
Portanto, temos um bom tempo para continuar a au-
diência pública. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Ótima notícia, Deputado Zonta. 

Hoje temos um grande número de Deputados 
inscritos, o que mostra a importância que os nobres 
colegas estão dando a essa audiência pública. 

Para finalizar as exposições, vou passar a pala-
vra ao Dr. Sussumu Honda, Presidente da Associação 
Brasileira de Supermercados – ABRAS, pelo prazo de 
15 minutos. 

O SR. SUSSUMU HONDA – Boa tarde a todos! 
Quero cumprimentar o Presidente da Mesa, De-

putado Fábio Souto, os demais integrantes, aqueles 
que me antecederam e os Deputados presentes.

Gostaria de falar um pouquinho da ABRAS, já 
que quando se faz referência a uma entidade como a 
ABRAS tradicionalmente se foca muito nas grandes 
empresas que representam o setor.

Vou apresentar alguns números, até para dissertar 
um pouquinho acima, mas vou passar rapidamente. 

(Segue-se exibição de imagens.)
A ABRAS representa o conjunto do varejo de au-

tosserviço no Brasil. Somos um canal de distribuição, 
representado hoje por 75.500 lojas, praticamente. Re-
presentamos quase 900 mil trabalhadores que operam 
nossas lojas de forma direta, quase 20 milhões de me-
tros quadrados de área de vendas, com um faturamento 
nominal, em 2008, de 158 bilhões de reais.
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Mas gostaria de frisar aqui, como frisou o Ale-
xandre, que o lucro do seu setor é 4%, que o nosso 
setor tem tido, nos últimos 10 anos, um lucro médio 
de 1,8%. O que sobra para o nosso setor é um quarto 
daquilo que o maior banco privado brasileiro ganha 
em um trimestre.

Quero fazer essas comparações para mostrar 
como funciona essa questão da transferência de ren-
da neste País 

Formação de preço não é uma questão simples-
mente da produção à mesa do consumidor. Temos 
diversos fatores que vão formar esse preço no último 
elo da cadeia.

Mas quero falar hoje mais da área de leite, a que 
está em pauta. E falar um pouquinho do setor leiteiro 
no Brasil não no aspecto simplesmente da produção, 
mas das diferenças que temos no País em termos de 
produtividade, por exemplo. O Brasil hoje é o sexto ou 
sétimo produtor de leite do mundo, mas é o vigésimo 
em termos de produtividade.

Temos grandes distorções na cadeia produtiva 
em termos de produtividade. Temos setores que se 
equiparam aos Estados Unidos e à Nova Zelândia em 
termos de produtividade, mas também temos setores 
que têm grandes dificuldades de produção. Aliás, a Dra. 
Neila Afonso colocou bem o trabalho que o Ministério 
de Desenvolvimento Social desenvolve no sentido de 
ajudar essa produção que é menor e que necessita 
efetivamente de apoio 

Considerando as apresentações do Dr. Vicente e 
pelo Alexandre, a questão principal é a seguinte: den-
tro da cadeia produtiva, quem fica efetivamente com 
o lucro? Essa é a questão hoje aqui colocada aqui. Eu 
posso falar sobre muita coisa, mas a grande questão 
colocada é: quem está ficando com esse lucro todo na 
cadeia produtiva?

Eu aqui estou representando o varejo, a ponta. 
E a ponta do varejo, de certa forma, foi colocada nas 
pesquisas apresentadas pelo Dr. Vicente e pelo Ale-
xandre. Eu não tenho pesquisas; tenho, sim, preço de 
entrada e preço de saída de produto. Então, eu não 
tenho pesquisa na mão. Eu vou deixar disponível a 
todos os Srs. Deputados quanto está entrando esses 
produtos em nossas lojas e a quanto ele está saindo. 
Isso com contrato e tudo, dentro dessa cadeia do leite, 
do leite UHT principalmente.

Na última etapa, o Dr. Rodrigo apresentou uma 
das recomendações da CPI. Não tenho nada contra 
a indústria de embalagens, mas é preciso ver efeti-
vamente qual é o impacto que a embalagem tem no 
produto.

O Brasil caminhou para uma embalagem. Per-
guntou-se aqui como seria nos Estados Unidos. Nos 

Estados Unidos não se utiliza a embalagem Tetra Pak 
para leite. Outras embalagens são utilizadas.

O Brasil tem 80% praticamente do consumo de 
leite tipo C, porque o leite UHT é C, em forma de em-
balagem Tetra Pak. 

Não tenho nada contra a indústria de embala-
gem. Mas essa embalagem é desenvolvida na Europa, 
tem um alto custo, para um mercado de alta renda e 
se instalou no Brasil. Não sei em que momento, mas 
principalmente no início da década de 90, quando as 
grandes cooperativas tiveram problemas, começou 
um processo de a indústria – não as cooperativas – 
ficar entre a produção e o varejo, e houve a introdução 
dessa embalagem. 

Sabemos a empresa que introduziu e que lide-
rou esse mercado de embalagens por um bom tempo. 
Ela teve dificuldades depois, mas essa embalagem 
se implantou no Brasil, e ela tem um custo muito alto 
quando comparado ao produto. O valor agregado de 
leite é baixo, porque é uma commodity. Então, há um 
valor baixo para produção, mas a embalagem repre-
senta muito no custo. 

Esse é um dos problemas que pode ser visto. 
Tem-se de colocar 13% no leite C, porque o UHT (longa 
vida) é distribuído principalmente nos grandes centros 
urbanos. Nas pequenas Prefeituras, em regiões mais de 
interior, vê-se a utilização do plástico, do barriga mole, 
para distribuição do leite C. Essa é a embalagem utili-
zada pelo Ministério de Desenvolvimento Social. 

Precisamos ver o desenho que se fez na cadeia 
do leite para distribuição desse produto. Por quê? 
Porque ele impacta altamente no custo da indústria. 
A propósito, não vi aqui ninguém da indústria. Vejam 
bem. O setor de varejo não negocia diretamente com 
a produção. Temos a lista das empresas. Quais são as 
principais empresas fornecedoras? Certamente são os 
que compram dos senhores. A compra do leite não se 
faz todo dia. A compra de leite é feita por contrato, são 
contratos de fornecimento. (Pausa.) Não são contratos 
de fornecimento? Bom, eu achei que fosse.

DPA, Itambé, LG, Parmalat, Lacticínios Morri-
nhos, CCL, Embaré são os nossos grandes fornece-
dores. A grande produção de leite UHT vem dessas 
empresas.

Quanto ao custo, em janeiro, a entrada de leite 
em um grupo de mercados foi entre R$1,55 e R$1,80, 
até março de R$1,53 a R$1,80, a partir de abril passa 
de R$1,80 a R$2,50, em junho de R$2,15 a R$2,50, 
em julho de R$2,15 a R$2,50 e a partir de agosto de 
R$1,80 a R$2,22. 

Esse é o relatório de entrada de nota fiscal que 
temos. Estamos falando do que é margem do varejo. 
Não distribuímos simplesmente a commodity leite. 
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Distribuímos feijão, café, arroz, diversas commodi-
ties. Acredito que seja preciso, sempre digo que não 
podemos simplificar certas coisas, ter um diagnóstico 
correto. Ouvindo questões ligadas a subsídios exter-
nos oferecidos aos produtos da cadeia láctea, como 
abordou o Vicente na questão da importação e de 
subsídios que estão correndo no exterior, imagino o 
impacto que isso tenha dentro da cadeia do setor lei-
teiro. Não é um impacto de curto prazo. Como foi dito, 
as correções de governo, quando vêm atrasadas, não 
corrigem mais, não têm o poder de correção. Aqui não 
cabe discutir se o Governo foi atrasado ou não. Não é 
isso. Se ela não vem no tempo certo, não corrige essa 
distorção, que persiste. 

No ano passado, tivemos uma queda de 10% na 
comercialização de leite em pó, no Norte e Nordeste, 
em função do preço. Aquela bolha de preço que se 
deu no período de março, abril até julho, novamente, 
do ano passado, fez com que o volume de leite em pó 
caísse 10% e o de leite UHT, 4,5%. 

O nosso setor de varejo está aberto. Podemos 
disponibilizar sim as notas de entrada. Não é nenhu-
ma pesquisa. É nota de entrada, repito. Certamente 
não vamos frisar por empresas, mas pelas notas de 
entrada que ocorreram nesse período e também pelo 
preço de varejo que estamos praticando. O nosso se-
tor tem uma concorrência tão acirrada que, no jornal 
desta semana, que equivale de 7 a 9 – 2 dias só de 
promoção –, é R$1,47. Os senhores sabem que o leite 
das marcas ITALAC e Bom Gosto a R$1,47 está muito 
barato, mas esse preço só vale por 1 dia. 

O setor de varejo tem uma responsabilidade de 
abastecimento não só de uma cadeia, mas de diversas. 
Hoje, ao adentrar o setor de supermercado, encontra-
mos 10 mil itens. Não podemos nos focar num item só, 
tão importante dentro do sistema concorrencial, e dizer 
que vamos ganhar dinheiro. Nós não ganhamos dinheiro 
efetivamente em termos financeiros com arroz, leite e 
óleo, porque são produtos que estão sempre nesses 
folhetos de promoção. Quando se compara custos e 
preços de venda, percebe-se, muito claramente, que 
são produtos sobre os quais os setores de varejo e 
supermercadista não ganham dinheiro. 

É preciso entender também que dentro da ca-
deia produtiva, do canal de distribuição, temos outros 
canais de distribuição de leite, seja pela embalagem 
barriga mole, seja por UHT. Talvez o supermercado 
seja o principal, porque temos o modelo maciço, em 
que não ganhamos na unidade, mas no volume. Este 
é o histórico do nosso setor: ganhamos no volume; 
nunca na unidade. 

Os nossos setores crescem muito exatamente 
em função disso. Temos grandes lojas, onde podemos 

expor uma quantidade maior e vender mais com lucro 
menor – aí, sim, há o lucro em função do volume. 

Uma venda de 158 bilhões é muito grande, mas, 
no final, representa 2%. Na média é 1,8%. O nosso 
lucro é muito pequeno quando se compara com ou-
tras cadeias. 

Não vou prosseguir na apresentação, porque re-
pete muito o que já foi dito.

Srs. Deputados, o setor de varejo supermercadis-
ta tem condição de fornecer material para que vejam 
exatamente o que ocorre nos nossos negócios, na área 
de leite, sem pesquisa, efetivamente com dados que 
podemos disponibilizar. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vitor Penido) – 

Obrigado, Dr. Sussumu Honda, Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Supermercados – ABRAS. 

Convido o Deputado e amigo Antônio Andrade, 
autor do Requerimento nº 361, de 2009, sobre reali-
zação desta audiência. S.Exa. dispõe de 5 minutos 
para se manifestar. 

Antes, a Sra. Aneli, do MDIC, gostaria de mani-
festar-se.

A SRA. ANELI DÁCAS FRANZMANN – Ape-
nas para fazer uma correção sobre um dado que o Dr. 
Rodrigo expôs. Em nenhum momento, o nosso Minis-
tério fez algum tipo de liberação de 11 mil toneladas 
de leite. Então, gostaria de deixar registrado que não 
houve essa liberação.

Segundo, o custo da embalagem em caixa é de 
R$0,38 e em saco plástico, R$0,19. O representante 
da ABRAS abordou a questão da embalagem, e eu 
estou informando o custo dela. Se alguém tiver algum 
outro dado pode corrigir.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vitor Penido) – 

Com a palavra o Deputado Antônio Andrade.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO ANDRADE – Sr. 

Presidente, Deputado Vitor Penido, também coautor do 
requerimento de realização desta audiência pública, 
Sras. e Srs. Deputados, Srs. Expositores, foi em bom 
momento a realização desta audiência pública. 

O assunto é bastante complexo, tem de ser mui-
to discutido. Não tenho dúvida alguma quanto à im-
portância da atividade leiteira que o representante da 
CONTAG, Dr. Luiz Facco, expôs com bastante clareza: 
é a mais social e a que mais fixa o homem no campo 
neste País.

Portanto, a atividade leiteira merece todo o nos-
so carinho, toda a atenção da Comissão de Agricul-
tura, dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, 
pelo produto que representa. É um produto nobre e 
essencial à alimentação principalmente das crianças. 
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Por toda essa importância, Deputado Vitor Penido, é 
que nós e vários Deputados formamos, nesta Casa, 
a Frente Parlamentar da Cadeia Produtiva do Leite, 
com o objetivo de discutir com mais profundidade essa 
questão. Nela há algumas diferenças muito grandes 
que precisam ser analisadas. Precisamos encontrar 
uma forma para que o produtor seja remunerado pela 
sua atividade e o consumidor possa pagar o menor 
preço possível.

Não tenho dúvida alguma de que muitos que con-
somem leite são pessoas de baixa renda, que precisam 
do produto para se alimentar – crianças, às vezes um 
doente, aposentados que ganham 1 salário mínimo e 
que, se forem pagar R$3,00 por 1 litro de leite, desem-
bolsarão quase 10% da receita mensal.

Formamos essa Frente exatamente para discutir 
essa questão. Continuaremos a discutir mais à frente 
muito do que foi discutido hoje. Reconheço que não vai 
dar tempo de esclarecer todos os assuntos. Portanto, 
vamos discutir esses assuntos na Frente Parlamentar, 
a fim de aprofundá-los e entender melhor o que ocorre 
na cadeia produtiva do leite, incluindo o consumidor, 
que é de suma importância. O consumidor precisa ser 
incluído e ouvido para que possa pagar menos, porém 
com um leite de melhor qualidade. 

A diferença de preço entre produtor e consumi-
dor é muito grande. Não podemos chegar à diferença 
de 400% e, em muitos casos, até 500%. Às vezes, o 
litro de leite pago ao produtor é R$0,50 e chega ao 
consumidor a R$2,50, com 500% de aumento. É pre-
ciso haver um achatamento nesse preço. Não sei o 
que fazer. O comércio diz que a culpa é da indústria. 
A indústria diz que não tem culpa nisso. Temos de en-
tender melhor essa questão.

O preço da embalagem, por sua vez, em deter-
minados momentos, chegou a ser maior do que o va-
lor pago ao produtor pelo litro de leite e também tem 
de ser analisado.

No final, gostaria de propor a planilha por parte 
da produção, por parte do comércio e da indústria, a 
fim de melhor entender qual a participação de cada 
um na cadeia produtiva do leite.

Um dos pontos que nos preocupa muito neste 
momento em que iniciamos a safra é justamente a 
importação. O que o País tem feito e autorizado este 
ano nos preocupa muito – as guias, as licenças de im-
portação, por exemplo. Primeiro, estamos importando 
um leite subsidiado. Não tenho dúvida alguma 

de que o Uruguai e a Argentina pagam direta-
mente a seu produtor, e nós estamos importando muito 
acima, mais do dobro da média. No momento em que 
estamos começando a aumentar nossa produção de 

leite, estamos importando leite de uma forma muito 
maior do que a média nacional.

E o pior de tudo: em novembro do ano passado, 
fiz um requerimento ao Ministro da Indústria e Comércio 
para que divulgasse a relação dos importadores, com 
os respectivos volumes importados. Tive uma negativa 
do Ministério, que disse que, por lei, era proibido de 
fornecer essa relação. Reiterei esse documento, assim 
que se iniciaram os trabalhos legislativos, e novamente 
me foi respondido que era proibido.

Na Argentina, é obrigatória a divulgação da rela-
ção dos importadores. Eu acho que a sociedade brasi-
leira, todos nós, temos que conhecer essa relação de 
importadores. Quem importa leite? Tenho essa relação 
dos importadores com os respectivos volumes impor-
tados, até por outros meios que não sejam divulgados 
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio. Verifico que entre eles há importadores que não 
compram 1 litro de leite de produtor nacional. Esses 
são especulativos. Importam, industrializam esse leite 
no País e o vendem a muitos setores públicos – Pre-
feituras, Governos do Estado –, para ser utilizado na 
merenda escolar. Não sei se a CONAB tem compra-
do, até por desconhecimento, o leite dessas indústrias 
que não têm comprometimento com nenhuma vaca 
no nosso País.

No mínimo, é preciso conhecermos quem im-
porta esse leite.

Até tenho algumas propostas para elevar a ca-
deia produtiva. Temos de elaborar, primeiro, um projeto 
que obrigue – e não permite – o Governo a divulgar 
a relação dos importadores, como é feito na Argenti-
na e em outros países, com os respectivos volumes 
importados.

Na Internet, há os países com os volumes de 
importação, mas não a relação dos importadores. É 
importante sabermos quem desregula o mercado bra-
sileiro com os produtos que aqui chegam. Não sabe-
mos sequer a qualidade deles. Às vezes, importa-se 
na forma de soro e chega aqui leite, o que faz diminuir 
o imposto e as contribuições a serem pagos.

Queremos aprofundar a discussão sobre esse 
problema.

No mais, Sr. Presidente, quero elogiar os progra-
mas do Governo. O Governo avançou muito no MDS, 
nos programas sociais. O Governo tem levado essas 
reuniões ao Nordeste e nordeste de Minas, à área da 
SUDENE, de Minas Gerais. Acho que é muito bom.

Temos de cobrar uma participação. É preciso es-
tender a discussão desse tema para outras regiões do 
País, inclusive com a participação dos Estados, a exem-
plo do Paraná. Acho que o melhor programa de leite 
do País é no Paraná. Atualmente, o leite pasteurizado 
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é distribuído para crianças de zero a 6 anos de idade, 
portanto, um leite com embalagem mais barata.

É a participação do Paraná, sem a participação 
do Governo Federal. Mas em outros Estados é uma 
distribuição do Governo Federal, sem participação 
do Estado. Às vezes, em alguns Estados, só fazem a 
propaganda. Gastam somente com propaganda e di-
zem que são os donos do programa do leite para as 
crianças. Só gastam com propaganda e não participam 
nem mesmo da distribuição desse leite. É preciso que 
haja maior distribuição.

Estava falando com o Deputado Vitor Penido 
que em algumas cidades nossas, fora dessa região 
de Minas Gerais, há bolsões de miséria que precisa-
vam receber leite.

Estive com o Ministro Patrus Ananias e disse-lhe 
que se o Governo colocasse mais uns 2 bilhões na dis-
tribuição de leite, talvez economizasse uns 10 bilhões 
na saúde, porque muitos precisam mais de alimenta-
ção do que de remédio. Geralmente, tomam com água 
o remédio que deveria ser tomado com leite, porque 
não têm dinheiro para comprá-lo.

Talvez uma distribuição maior, um gasto maior 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social geraria uma 
economia muito grande no Ministério da Saúde.

Cumprimento o MDA, que tem feito a grande de-
fesa. Não tenho dúvida nenhuma de que o Governo 
tem feito a defesa, até porque o MDA entende, nas 
reformas agrárias, que a forma de fixar o homem nos 
pedaços de terra é com a produção de leite. Talvez o 
homem possa desenvolver outras atividades produtivas, 
morando na cidade. Mora na cidade e vai ao campo 
para desenvolver certa atividade – vai e volta todos os 
dias. Com o leite, é impossível fazer isso. Começa-se 
na madrugada e vai até a noite, de domingo a domin-
go. Não tem como deixar de tirar o leite no sábado e 
no domingo e dizer que vai tirar mais na segunda-feira! 
Tem que tirar de domingo a domingo mesmo. Portanto, 
não há nenhuma atividade que vá fixar mais o homem 
no campo do que a leiteira. E o MDA tem observado 
isso, tem ajudado. Os Programas de Aquisição de Ali-
mentos – PAAs, de assistência alimentar, nos quais 
têm feito compra de leite do produtor – agora para 
a merenda escolar –, têm dado a sua contribuição, 
comprando das empresas que compram dos produ-
tores familiares. Isso tem sido de muita importância. 
Mas, em alguns casos, ainda temos de ampliar mais 
esses programas.

O senhor disse muito bem. O que está faltando é 
o produtor ter uma continuidade da entrega e, portanto, 
um consumo, uma demanda maior. E, aí, podemos em 
vez de 30%, demandar 50%. 

Vejo, Sr. Presidente, que há muita coisa a ser 
discutida. Os Deputados Vitor Penido, Márcio Reinaldo 
Moreira e vários outros desta Comissão têm discutido 
muito essa questão. Temos discutido muito essa cadeia 
produtiva do leite, pela sua importância. São 4 milhões 
de produtores neste País, espalhados de norte a sul, 
de leste a oeste. Muitas vezes, a estabilidade de pre-
ço causa um dano muito grande à atividade. Muitos 
produtores, em determinado momento, têm de vender 
pedaços de terra ou animais. Dizem que o produtor 
de leite sempre está vendo a divisa mais perto da sua 
sede, porque, em quase todos os anos, às vezes, ele 
tem de vender um pedaço da sua propriedade para 
continuar na atividade.

Vejo aqui representantes da ABRAS, da indústria, 
dos produtores e digo-lhes que temos de discutir essa 
cadeia produtiva do leite, a fim de chegarmos a um bom 
preço tanto para o produtor quanto para o consumidor. 
Que todos possam ter uma margem de lucro. Que a 
atividade seja boa para todos e não para poucos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Zonta) – Após a 

palavra do Deputado Antônio Andrade, propositor des-
ta audiência pública, a quem convido para assumir a 
Presidência, passo a palavra ao também coautor, De-
putado Vitor Penido, pelo prazo de 5 minutos.

O SR. DEPUTADO VITOR PENIDO – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, caros convidados, o 
Deputado Antônio Andrade, com o conhecimento que 
tem como pecuarista e produtor de leite, praticamen-
te esgotou o assunto e os questionamentos que iría-
mos fazer. Mas não poderia deixar de fazer algumas 
indagações. 

Primeiramente, sabemos que a cadeia dos pro-
dutores de leite no Brasil, com percentual muito ele-
vado dos pequenos e médios, representa mais de 4 
milhões de brasileiros. Sabemos que o Governo deve 
ter interesse em proteger essa cadeia, porque senão 
mais de 4 milhões de pessoas vão ser atendidas pelo 
Bolsa-Família. E quando se fala de 1 litro de leite a 
40 centavos, 45 centavos, não resta outro caminho 
a não ser a pessoa desistir e fazer fila para receber 
do Governo Federal uma ajuda de quase 200 reais. É 
o final de todos os que não conseguem viabilizar as 
suas atividades.

Vemos os jornais responsabilizando os produtores 
pela inflação desse último semestre, com algo perto de 
40% e fomos responsáveis por essa inflação. Pergunto: 
será que quem produz 1 litro de leite por 50 centavos, 
fica 45 dias para receber esses 50 centavos? Será que 
ele tem culpa da inflação no nosso País? 

Entregamos o produto e só vamos tomar conhe-
cimento de quando vamos receber depois de 45 dias. 
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Então, comércio e indústria trabalham com o capital 
do produtor. Essa é a grande verdade. É um outro 
problema. 

Em qualquer lugar do mundo, essas coisas são 
inconcebíveis. Ninguém pode admitir isso. Não existe 
nenhum tipo de negócio que se vende para combinar 
preço depois que já foi entregue ao consumidor. So-
mente no Brasil acontece isso. Em outro lugar não há. 
No planeta Terra, isso não acontece em lugar algum.

Vejo uma planilha interessante: leite longa vida 
integral, 2 reais e 14 centavos; muçarela, 1 quilo, 11 
reais e 15 centavos. Qualquer um de nós sabe que para 
fazer 1 quilo de muçarela gasta-se 10 litros de leite. 

O que é mais fácil: produzir e empacotar 1 litro 
de leite ou fazer 1 quilo de muçarela? Com certeza é 
empacotar 1 litro de leite.

Olhem as distorções e as coisas mais absurdas 
que acontecem nessa atividade na qual o produtor, 
sem dúvida alguma, é um infeliz, um coitado que, na 
maioria das vezes, não tem outra opção e acaba, a 
cada dia, reduzindo o seu patrimônio. 

Tinha 10, passa a ter 9 vacas; se tinha 10 hec-
tares, passa a ter 9, 8, 7, e o final da vida dele vai ser 
realmente ingressar numa fila para depender de esmola 
– perdoem-me a palavra um pouco pesada, mas não 
deixa de ser. Ele não gostaria de receber essa esmola, 
porque teria como sobreviver.

Pergunto ao Sussumu: o problema do preço do 
leite é a embalagem? Então, vamos apelar para o Go-
verno proibir essa bendita ou maldita embalagem que 
eleva em 40%, 50%, 80%, 100% o preço do leite. 

Vamos mostrar à população brasileira que se o 
leite da embalagem barriga mole, como chamamos, 
custar 80 centavos, depois de embalado, pasteuriza-
do, trabalhado e distribuído, pode ser vendido a 1 real 
e 30 centavos, a 1 real e 40 centavos com a maior 
tranquilidade. Isso se pagar 80 centavos ao produtor 
e não 60 centavos. 

Tenho conversado muito com pessoas dessa área 
que dizem: se o litro de leite custar 80 centavos para 
o produtor e ele vender por 1 real e 90 centavos é um 
bom negócio para todos, sobrevive todo mundo. 

Ainda mais levando em conta que o leite é isen-
to do ICMS, pelo menos no meu Estado. Não é isso, 
Deputado Antônio? Não há aquela desculpa da car-
ga tributária ser grande, que sacrifica, maltrata e tira 
essa condição. 

Então, Srs. Deputados e amigos, vou na linha de 
pensamento do querido Deputado Márcio Reinaldo, de 
que não podemos mais fazer uma reunião, fazer essa 
audiência pública e, com certeza, daqui a mais 1 ano, 
voltar aqui, depois que a nossa classe estiver falida. 

Com 1 litro de leite custando 2 reais e 50 centavos 
ou 3 reais, tenho certeza absoluta de que o pobre vai 
ser obrigado a deixar de tomá-lo. Leite é vida.

Faço apelo à representante – que aqui não se 
encontra, mas que fique gravado – Do Ministério do 
querido Ministro Patrus Ananias: que se faça uma po-
lítica no sentido de ampliar a entrega de leite para as 
famílias. 

Sou capaz de dizer – é até um pouco difícil para 
um Parlamentar falar, mas sou meio independente, não 
me preocupo com o que vai acontecer à frente – que 
com os recursos que recebem do Programa Bolsa-
Família as pessoas gastam mais com telefone celular 
do que com o leite, que é saúde, alimentação. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andra-

de) – Vou dividir o tempo com as respostas. 
Pergunto aos expositores se querem deixar para 

responder ao final. (Pausa.) No final. 
Cumprimento os Vereadores de Coromandel; o 

Prefeito Gilmar e o Presidente da Câmara de Guar-
da-Mor; os produtores rurais; o Rosalvo; o Prefeito de 
Vazante; o Presidente da CAPUL, maior cooperativa 
do noroeste mineiro; o Presidente do PMDB de Patos 
de Minas e os Vereadores; o Presidente do PSDB de 
Arinos e os demais presentes. 

Com a palavra o Deputado Leonardo Vilela, co-
nhecedor que defende muito bem o setor. 

O SR. DEPUTADO LEONARDO VILELA – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Deputado 
Antônio Andrade, autor do requerimento e Presidente 
da Frente Parlamentar da Cadeia Produtiva do Leite, 
desta Casa, da qual participo com muita honra e ale-
gria, Deputado Vitor Penido, coautor, Sras. e Srs. Ex-
positores, público presente, esta audiência pública foi 
extremamente oportuna porque vimos se repetirem 
questões que já vêm de muito tempo prejudicando a 
cadeia láctea, especialmente o produtor de leite, que 
é o elo mais fraco dessa cadeia. Existem divergências 
dentro da cadeia láctea – quem fica com mais mar-
gem, quem sacrifica o outro –, mas uma dúvida não 
tenho: o produtor é o elo mais fraco dessa cadeia e a 
ele devem ser dirigidas todas as atenções. Está pro-
vada a importância social e econômica do leite para o 
País. Então, temos de tomar todos os cuidados para 
que o produtor seja viabilizado economicamente pela 
sua importância dentro desse contexto. 

Vejo a questão do custo dos insumos agropecu-
ários. Eu mesmo presido uma subcomissão da Comis-
são de Agricultura, cujo Relator é o Deputado Antônio 
Andrade, que avalia o alto preço dos fertilizantes, que 
influi diretamente no preço do leite, seja por meio do 
custo de produção da soja e do milho, seja por meio 
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do custo da adubação de pastagens e até mesmo por 
meio do fosfato bicálcio, utilizado nos suplementos mi-
nerais administrados aos bovinos de leite. 

Também tenho uma preocupação muito grande, 
e foi dito pela representante do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio, com a questão do 
marketing do leite.

Em Goiás, em 2004 e 2005, fizemos uma cam-
panha institucional vitoriosa de marketing do leite, 
envolvendo produtores, indústrias, cooperativas e o 
Governo Estadual. Houve um aumento extremamen-
te importante no consumo de leite, dentro do Estado, 
da ordem de 20%. 

Por isso, peço tanto aos representantes dos pro-
dutores, de cooperativas, das indústrias, quanto ao 
Governo Federal que viabilizemos o programa de ma-
rketing no âmbito nacional. Há 20 anos se fala em criar 
um programa de marketing nacional, mas não sei por 
que cargas d’água até hoje ele ainda não saiu. 

Deputado Antônio Andrade, gostaria de colocar 
isso como uma das bandeiras principais da Frente Par-
lamentar da Cadeia Produtiva do Leite. Fazemos com 
que seja efetivado imediatamente um grande progra-
ma nacional para incentivar o aumento do consumo 
de leite de forma institucional, sem privilegiar produto 
A ou B, sem privilegiar empresa C ou D. 

Da mesma forma, as medidas de apoio à comer-
cialização são fundamentais, e aí o papel do Poder 
Executivo é insubstituível. Temos que cobrar. Louvo as 
ações do MDA, do MAPA, do MDIC, mas outras ações 
têm que ser tomadas para proteger o mercado interno 
de um produto extremamente subsidiado no exterior. 
Talvez o mercado internacional do leite seja o que 
sofre maiores distorções entre todos os produtos que 
existem, e não podemos deixar o produtor nacional à 
mercê dessas distorções. 

Mas gostaria de dizer, Deputados Antônio Andra-
de, Vitor Penido, demais companheiros da Comissão 
de Agricultura e da Frente Parlamentar, que especial-
mente o que está causando um grande problema para 
a produção de leite no País é o aumento das importa-
ções. Neste momento, a safra do Sul vem com toda a 
força, pois acabou a seca na região. Aliado a isso, os 
preços internacionais estão elevados, o que dificulta 
a exportação do leite brasileiro. O grande problema 
para o desequilíbrio está nas importações, e se con-
tinuarem no ritmo que vêm até agora, vamos ter uma 
derrocada do preço do leite e uma falência dos produ-
tores de leite no País.

Com a participação de V.Exa. e do Deputado Vi-
tor Penido agendamos para hoje, às 18h30min, uma 
reunião com o Welber Barral, Secretário de Comércio 
Exterior, do MDIC, para que possamos solicitar-lhe 

explicações sobre o porquê da importação de 4 mil 
toneladas de leite em pó do Uruguai no mês de julho, 
mesmo com licenciamento não automático, o que, na 
nossa ideia, coibiria esse grande volume de leite im-
portado.

E mais, Deputado Antônio Andrade: se essas 
medidas não forem adotadas, se o licenciamento au-
tomático não barrar essas importações, isso não vai 
deixar que o País, por intermédio das entidades de 
classe dos produtores, feche acordo com o Uruguai, 
da mesma forma que fechou com a Argentina. Se o 
Uruguai consegue colocar leite no Brasil, mesmo com 
licenciamento não automático das importações, para 
que fechar acordo de preço? Para que fechar acordo 
de volume de exportação?

É importante uma ação do MDIC neste momento. 
E eu queria convidar todos os Parlamentares presen-
tes, de todos os partidos aqui representados, para que 
possamos, dentro de alguns minutos, nos dirigirmos 
ao MDIC para cobrar uma ação efetiva da SECEX em 
relação às importações de leite em pó.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andra-
de) – Agradeço a contribuição ao Deputado Leonardo 
Vilela.

Quero cumprimentar e agradecer pela presença 
ao Presidente da Cooperativa Agropecuária de Araxá, 
Alberto Júnior; ao Presidente da Confederação Bra-
sileira das Cooperativas de Laticínios – CBCL, Paulo 
Bernardes; ao José Gonçalves, de Paracatu; e ao Sr. 
Tarcísio, da CAPUL de Unaí.

Com a palavra o Deputado Luis Carlos Heinze.
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 

Colega Deputado Antônio Andrade, Presidente desta 
sessão e da Frente Parlamentar da Cadeia Produtiva 
do Leite; Deputado Vitor Penido, autor deste impor-
tante requerimento; e demais convidados, vou falar 
um pouco diferente sobre essa questão específica da 
importação.

O Brasil, parece, quer ajudar todo mundo – per-
doa dívida da Venezuela, da Bolívia, do Bispo Lugo, 
do Paraguai, reconsidera o acordo –, mas os nossos 
produtores estão em situação extremamente delicada. 
No caso específico do Uruguai, esse problema é re-
corrente. Hoje estão trazendo 4 mil e 300 toneladas, 
que parece pouco, Vicente, mas é balizador de preço. 
Qualquer supermercado que compra mais barato vai 
colocar os outros na parede, nivelando-os, consequen-
temente. São insignificantes essas 4 mil toneladas, mas 
fazem o mercado e a concorrência funcionar. E quem 
é que paga o preço? Isso estoura no produtor.

Esta Casa tem que se dedicar ao assunto da Te-
tra Pak. É um absurdo a Tetra Pak receber igual a um 
produtor de leite só para vender uma caixinha. Esse 
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é um problema sério e vale para o leite, para o suco, 
para tudo.

Trabalhei com o Deputado Micheletto em outras 
épocas e denunciamos esse cartório. Temos que ata-
car isso também.

A questão específica do leite que vem do Uruguai 
vale para o arroz – vivo esse problema, vale para o tri-
go – o saco, hoje, no meu Estado, é 22, 23 reais e não 
tem, porque o trigo da Argentina entra mais barato. É 
uma concorrência desleal. 

Há quanto tempo batemos nesse ponto? Porque 
vai trator para a Argentina, vai trator para o Uruguai, 
e eles pagam 40% a menos do que um produtor bra-
sileiro – e o trator é fabricado no Brasil. 

Hoje, pela manhã, estávamos discutindo lá no Se-
nado a questão dos defensivos. Estavam lá represen-
tantes do meio ambiente, da ANVISA e da agricultura. 
Não conseguimos resolver, Salomão, essa questão. Eu 
não posso trazer defensivo do Uruguai e da Argentina, 
porque o produtor que vai buscar lá para pagar menos 
é contrabandista. Agora, o leite está entrando – nem 
estou dizendo que tem leite de outro lugar, mas vamos 
até dizer que fosse o deles; o arroz está entrando; o 
trigo está entrando. Nós podemos comer tudo isso de 
lá. O consumidor brasileiro consome isso. Agora, eu, 
como produtor, não posso trazer defensivo de lá. 

Então, temos de acertar essas distorções que 
existem. Salomão, do Ministério da Agricultura, Va-
loni, do MDA, Dra. Anele, temos de botar nisso o Mi-
nistério da Relações Exteriores. Temos de achar um 
jeito, e esta Casa é responsável. Temos que ver o que 
esta Casa tem de fazer. A gente só vem criticar, meter 
pau. Daqui a pouco, Deputado Vitor Penido, fica por 
isso mesmo. 

Temos de achar um jeito. Por quê? Os outros se 
protegem. Estamos discutindo agora esse tal de corte 
florestal e lei ambiental. Para botar um quilo de boi na 
União Europeia tem de pagar 160% de pedágio. Isso 
para botar um boi lá! Para botar 1 quilo de frango fora 
da cota pagam 85%, enquanto que dentro da cota é 
15%. Nós temos de pagar. Eles pegam esse dinheiro 
para subsidiar o seu agricultor, além do Tesouro que 
já coloca 400 bilhões. Eles cobram imposto do fumo, 
imposto do frango, da soja, do boi, da laranja, de tudo. 
Pagamos imposto para botar produto lá. E nós aqui...

Alguém estava pedindo outro dia para o trigo. Tira 
a TEC do trigo, 10%; tira esse leite, zero por cento. E 
aí é drawback, vem de outro país, e nem é produção 
deles. E nós aceitamos tudo. 

O que nós estamos fazendo aqui? 
Acho que este o papel desta Casa, dos Deputa-

dos que estão aqui: temos de fazer um trabalho. V.Exa. 
tem uma comissão do leite. Vamos colocar sobre a 

mesa esse assunto. Estamos vivendo uma crise de 
abundância. Por amor de Deus! Em 2000 produzíamos 
19 bilhões de litros de leite; agora estamos produzin-
do 27 bilhões. Pela eficiência dos nossos produtores 
sem renda e sem dinheiro, tchê! Como é que esses 
caras estão fazendo?

Agora estamos novamente aqui, Deputado Car-
los Melles, tentando renegociar dívidas do café, do 
leite, do suíno.

Deputado Valdir Colatto, estivemos agora com 
o Deputado Zonta. Em Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul, os 3 maiores Estados produtores de 
suínos, que têm 60% da produção de suínos do País, 
o produtor está perdendo 60, 70 reais por suíno, tchê! 
O que nós vamos fazer? Imaginem se não estivés-
semos produzindo! Isso tudo se deve à eficiência do 
nosso produtor. 

Agora, para nós abrirmos... O mercado é aberto 
para todo mundo. Por que eles se protegem lá? Eles 
defendem o produtor deles. E nós aqui no Brasil? Aqui 
se abre para todo mundo! Chega alguém e fala com 
o Presidente Lula, com o Ministro das Relações Exte-
riores, não sei com quem mais, e aí dizem: temos de 
ajudar o Uruguai. E quem ajuda o produtor brasilei-
ro? Eu estou preocupado com o meu produtor do Rio 
Grande do Sul, com o outro de Minas Gerais, com os 
de Santa Catarina, do Paraná. Temos de fechar com 
a nossa gente aqui. Não dá para sermos casa da mãe 
Joana e abrirmos para todo mundo.

Então, isso aqui o Vicente mostra lá. O leite no 
mercado internacional vem sendo vendido a 2.500 dó-
lares, Vicente! Quanto é que custa lá? Custa o dobro 
do que custa o nosso, tchê! Eu não consigo concorrer 
com os 400 bilhões de dólares de subsídios dos eu-
ropeus, dos americanos e dos asiáticos. E eles botam 
esses produtos aqui. Então, temos de achar um jeito 
de cerrar fileiras nesta Casa, ver o que temos que fa-
zer com o Ministério das Relações Exteriores, como o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, com o Ministério da Agricultura, com o MDA, 
temos de achar um jeito. Juntar aqui a CONTAG, a 
CNA, a OCB, juntar a G-100 e não sei quem mais. E 
temos que partir para cima disso. Senão vamos ficar 
eternamente com esse problema, tchê! Cada dia apa-
gando um incêndio. E de novo!

Outro dia, um jornal estava nos criticando porque 
estamos renegociando dívidas de novo. Cento e trinta 
bilhões é a dívida da agricultura brasileira. Por que é 
recorrente? Alguma coisa está errada. O maior expor-
tador de boi, de frango, de açúcar, de álcool, de soja, 
de fumo, de 500 produtos. Somos líderes no mundo. 
Temos produtividade que nenhum outro país do mundo 
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tem. E aí? Como é que ainda estamos devendo isso? 
Alguma coisa está errada. 

Nós não temos renda. Pedem, agora, ao produ-
tor fundo garantidor para conceder-lhe financiamento. 
Fundo garantidor! Porque amanhã ele não pagará de 
novo, porque não terá condição. Tem de haver preço. 
Esqueçam o resto. 

Custo baixo: como faremos a custo baixo com 
o adubo? Os caras colocaram o preço que quiseram, 
ano passado. Se baixaram o preço é porque tinham 
de vender. Porque o preço baixou no mercado inter-
nacional. Mas eles colocam o preço lá em cima no dia 
que quiseram. Cartel! Cartório! 

Quanto ao preço dos defensivos, a mesma coisa. 
Querem tirar de circulação 15 produtos. Temos o defen-
sivo mais caro do mundo. Gastamos aqui no Brasil, ano 
passado, 7 bilhões de dólares com defensivos. Sabem 
quanto gastaram os Estados Unidos da América do 
Norte? Seis ponto sete. Sabem quanto eles plantam? 
Duas vezes e meio a mais do que planta o Brasil. Será 
que eles usam 2,5 menos de defensivos? Não!

Então, as empresas aqui – o IBAMA, a ANVISA, 
a agricultura, não sei quem – acharam um jeito de 
dizer que temos de tirar fora 15 produtos, que terão 
substitutivo, o que fará aumentar em 46% o custo dos 
defensivos. 

A PETROBRAS é um orgulho para nós brasilei-
ros. Começou com Getúlio Vargas, não agora, Márcio 
Reinaldo. Ela tem o 6º maior lucro no mundo, na frente 
do Wal-Mart. E vocês sabem o que é Wal-Mart? Um 
gigante dos mercados no mundo inteiro. Está na frente 
da GE. Enquanto isso, um coitado aqui paga 2,00; 2,20; 
2,50 pelo litro de diesel. Eu atravesso o Rio Uruguai e 
compro, na Argentina, num posto da PETROBRAS, o 
litro de diesel a 1,20! 

Todo mundo ganha. O diesel ganha, o defensivo 
ganha, o fertilizante ganha, a carga tributária ganha. 
E nós?

Então, está chegando a hora de fazermos um 
debate para ver o que faremos. Senão, pobre do pro-
dutor, pobre das nossas empresas! Porque têm de 
sustentar tudo isso. Mas alguém está ganhando com 
tudo isso aí.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andra-

de) – Cumprimento a Prefeita Dione, de Coromandel, 
aqui presente.

Concedo a palavra ao Deputado Valdir Colatto, 
Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores convida-
dos, com relação a essa questão do leite, lembro-me 
de que um programa da Rede Globo, nesta semana, 

ensinou ao consumidor, à população como diminuir 
o custo do leite: compra-se o leite longa vida, o leite 
normal, e o leite em pó e dissolve-se tudo em água. 
Dizem que é a mesma nutrição etc. Pensei comigo: 
pobre do produtor! Saímos de uma estiagem violenta. 
Nosso produtor reduziu com a metade da produção, 
porque não havia pasto. O Zonta sabe que em Santa 
Catarina não choveu. Até que em Minas Gerais e em 
Goiás choveu, Márcio. Mas o fato é que perdemos pra-
ticamente a metade da produção. O nosso produtor 
amargou com esse prejuízo. Por questões climáticas, 
com certeza, tivemos uma produção menor. E agora 
é que a safra começará, não é isso? 

Minas Gerais é diferente de Santa Catarina. Quan-
do o preço começa a reagir, alguém, na televisão, ensina 
como baixar o custo do leite para as famílias. Eu per-
gunto: esse produtor continuará na atividade? Não. 

O representante da ABRAS deu uma boa notícia 
para os produtores – fazia tempo que eu não ouvia 
uma: entre janeiro de 2006 e julho de 2009, o preço 
médio do leite longa vida no varejo para o produtor 
rural subiu 86,7%, contra uma alta de 61,7%. Obser-
vem que o preço para o produtor subiu mais do que 
o mercado. Isso é um milagre! Está acontecendo mi-
lagre neste País.

Então, o que há nesse processo, no qual temos 
de trabalhar? Chamo a atenção – não levantarei nova-
mente toda a situação – para um processo que esta-
mos vivendo no Brasil, que é a falta de renda do nosso 
produtor. Se o Governo não abrir o olho e buscar uma 
solução para a questão da renda, Dr. Salomão, perde-
remos o produtor de leite, o produtor de aves, o produ-
tor de suínos. Porque alguém está ganhando dinheiro. 
Observem o volume de produção no País em carne 
de suínos, em carne de aves, em volume de leite. E o 
nosso produtor? Quebrado, endividado.

O custo está perto de R$0,20 a R$0,30 pela CO-
NAB, no produtor – pelo preço de venda. Então, se não 
buscarmos uma saída – e esta Casa é pródiga em 
brigar pelos produtores –, o primeiro elo da corrente 
vai desaparecer. 

Converso com os agricultores, e eles dizem: “De-
putado, se V.Exa. não resolver a nossa situação não 
vou ficar aqui produzindo. Ficar trabalhando para o 
diabo dar risada, perdendo dinheiro?! Meus filhos já 
foram embora, e daqui a 5, 6 anos não vou ter mais 
capacidade de trabalho e irei embora também”. 

É isso que está acontecendo em Santa Catarina, 
como na casa da nossa amiga de Lacerdópolis, em 
Santa Catarina, irmã da ex-prefeita Anita. Lá temos o 
pequeno produtor. O Deputado Zonta conhece essa 
pessoa, a qual temos de defender.
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Quero fazer um apelo para que pudéssemos 
– Deputado Antônio Andrade, V.Exa. que é o nosso 
Presidente e conhece a questão – achar uma saída, 
a fim de que o produtor tenha o seu preço de custo e 
mais a sua renda. Porque não é possível... Agora mes-
mo passamos por um dos piores climas. Registraram 
temperaturas das mais baixas no Sul do Brasil. E eu 
ficava pensando nas mulheres que levantam às 4h para 
tirar leite, naquele frio, para depois receberem R$0,40, 
R$0,50 pelo litro de leite! 

Fazia a conta comigo mesmo, e perguntava a 
um jovem: “Sabe quantos litros de leite é preciso para 
pagar uma cerveja”? Ele respondia: “Não, não tenho 
idéia”. Dizia: “Então, ponha na sua conta. Você está 
tomando 10 litros de leite”. São 10 litros de leite para 
pagar 1 cerveja! 

É essa situação que temos de trabalhar.
Encerro, fazendo um pedido ao nosso repre-

sentante da ABRAS: para que nos ajude e não faça 
promoção dos produtos agropecuários – pelo amor 
de Deus!

Quando o preço de um produto sobe, como o 
leite, por exemplo, ela vai ao mercado fazer uma pro-
moção dos produtos da agricultura. Dessa forma, o 
preço descamba; e, aí, quebra o produtor, no caso, 
de hortifrutigranjeiros. Eu nunca ouvi sobre isto, fazer 
promoção de produtos industrializados. Só a agricul-
tura tem isso. Eu não entendo esse negócio. 

Por que a agricultura tem de sofrer? Quando o 
leite está a R$2,50, eles fazem uma promoção para 
colocá-lo a R$1,10. Daí aumentam o preço do indus-
trializado. Compensa-se, ganha-se a mesma coisa, 
mas o produtor quebra.

Quanto à questão do suíno, é a mesma coisa. 
Está lá o nosso produtor vendendo a carne suína a 
R$1,60 o quilo. No mercado, o quilo está a R$8,00. Aí 
pedem ao pessoal do supermercado que deem uma 
mãozinha, baixando o preço, fazendo uma promoção. 
É para baixar o preço no mercado para poder dar 
consumo; é para se tirar do mercado umas 40, 50 mil 
toneladas. Aí dizem que não dá, que vão perder etc. 
Então temos de trabalhar isso.

O negócio do Tetra Pak é um caso de polícia! 
Acho que temos de trabalhar a fim de acharmos uma 
saída nesse processo. Quanto à questão do leite em 
pó, temos de ver isso com a Dra. Aneli. Acho que se 
pode fornecer a lista dos importadores, não? Deixo no 
ar esta indagação.

Fizemos esses dias um processo de importa-
ção de alho. O Ministério estava segurando, não dizia 
quem eram os importadores. Fomos lá, e acabei en-
tregando um requerimento de informações à Mesa na 
Câmara. E já veio a resposta. O Executivo tem 30 dias 

para responder a um requerimento de informações 
da Mesa. Acho que a Dra. Aneli pode fazer isso, pois 
temos de pedir o nome dos importadores. Temos de 
ter parcerias nesse processo. Caso contrário, vamos 
fazer novamente com que o nosso produtor continue 
pagando a conta. Todos nós, o Congresso, o Ministé-
rio, o comércio, a indústria, uma parafernália de gente 
ao redor... E o nosso produtor cada vez mais pobre e 
com menos renda. Dessa forma, temos de trabalhar 
esse processo urgentemente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andra-
de) – Muito obrigado, Deputado Valdir Colatto.

Agradeço a presença do Sr. Alexandre, da G-100, 
que terá de se ausentar pois tem compromisso de voo. 
Digo que a nossa audiência se estendeu um pouco mais 
do que estava previsto. Como se iniciou às 14h30min, 
a previsão era de que ela se encerrasse em torno de 
17h. Compreendo a dificuldade de V.Sa. em continuar 
presente. Dessa forma, agradeço-lhe muito e digo que 
o assunto é bastante complexo. Precisamos continuar 
a discutir, e vamos continuar a discussão pela Frente 
Parlamentar da Cadeia Produtiva do Leite.

Agradeço também ao Sr. Rodrigo Alvim, que 
também teve de se ausentar pela mesma questão: 
compromisso de voo.

Muito obrigado, Sr. Alexandre. Informo que depois 
encaminharemos algumas perguntas, se porventura 
houver, para a sua a sua área, para o G-100.

Peço aos Deputados que sejam breves, até por-
que temos agendado um compromisso para discutir-
mos o assunto leite no Ministério.

Com a palavra o Deputado Celso Maldaner.
O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER – Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não quero ser mui-
to repetitivo, mas digo que várias Comissões fizeram 
muitas sugestões para enfrentar a crise internacional, 
e a Comissão de Agricultura também fez importantes 
sugestões para a Presidência da República. De janeiro 
a maio deste ano retrocedemos em 53% em produtos 
lácteos, em dólar, e 35% em volume, em relação a 
igual período em 2008.

Membros da União Europeia e Nova Zelândia 
adentraram no Brasil via Argentina, com os benefí-
cios tarifários do MERCOSUL, como já foi dito. De ja-
neiro a março, as importações oriundas da Argentina 
triplicaram para um patamar de 9 a 10 mil toneladas 
mensais. Agora é que se está voltando à normalidade. 
Mas, como foi colocada a falta de transparência, há 
algum impeditivo burocrático que impede divulgar, que 
protege as empresas que se utilizam de mecanismos 
inadequados para competir. 

Também no mercado interno Estados e Municí-
pios preferem usar o leite em pó nos seus programas 
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sociais e na merenda escolar. Então, foram dadas 
algumas sugestões importantes. Depende muito do 
Congresso Nacional também, e talvez até de legisla-
ção, a questão da equalização das taxas de juros nos 
empréstimos, nos bancos privados, projeto que obriga 
as Prefeituras a usar no mínimo 40% do leite adquirido 
para merenda escolar, na forma de fluido, não em pó, 
incentivando-se assim os produtores locais. Esse é um 
projeto de lei que está saindo no Congresso Nacional. 
Informo isto só para se ter uma idéia. 

Elabora-se lei também para isentar as cargas 
de fertilizantes no pagamento do adicional de frete 
para renovação da Marinha Mercante. Hoje pagamos 
a sobretaxa de 25%. Com isso, baixariam os custos 
de produção. 

Elabora-se lei para reduzir a zero as alíquotas 
da PIS e da COFINS incidentes sobre a importação e 
comercialização no mercado interno de sais minerais 
e gerações. 

Acho que seriam muito importantes essas suges-
tões que a Comissão de Agricultura já fez. Isso seria 
muito importante, ou através de lei... Porque não sei 
se conseguiríamos mexer nesses itens a fim de bai-
xarmos o custo de produção.

Como já foi colocado, essa é a pior crise que es-
tamos vivendo neste momento. Não queremos misturar 
o assunto. Inclusive, participei de uma audiência públi-
ca na sexta-feira no Município de Xavantina, em Santa 
Catarina, com os produtores de suínos de Xavantina, 
Seara e Arvoredo. Realmente, a suinocultura não tem 
mais solução. Estão matando os leitões. Infelizmente, 
não há mais solução. A agricultura familiar já acabou. 
A nossa preocupação é para que ela não acabe. O que 
está salvando a agricultura familiar é o leite. Então, não 
queremos que aconteça com os produtores de leite o 
que aconteceu com os suinocultores. Esta é a nossa 
grande preocupação. 

Parabéns pela audiência pública! Valeu à pena! 
Estamos aqui para colaborar. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andra-

de) – Muito obrigado, Deputado Celso Maldaner. 
Com a palavra o Secretário da Frente Parlamen-

tar da Cadeia Produtiva de Leite, Deputado Márcio 
Reinaldo.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREI-
RA – Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo, 
sobretudo, e ao Deputado Vitor Penido pela iniciativa 
de promover esta audiência pública nesta Comissão, 
que já deveria tratar normalmente destes assuntos 
com muita prioridade. Mas, infelizmente, outros temas 
também tomam lugar. 

Acho que ela está chegando em boa hora, e é 
por aí que temos de começar. Acho que muito do que 
gostaria de falar já foi dito pelo Leonardo e por outros 
colegas que nos antecederam. Estou ingressando nessa 
matéria, apoiando as iniciativas, exatamente por sentir 
em todas as visitas que faço ao interior de Minas Ge-
rais quanto o leite é importante para a sobrevivência 
de grande parte da população economicamente ativa. 
Entretanto, a cada dia que passa vejo a desilusão che-
gar, vejo que aquele cidadão, para sobreviver, tem de 
vender parte da terra, do seu rebanho, porque essa é 
a forma de ele equilibrar o seu balanço.

Realmente, o leite, com a remuneração recebida 
desses grandes compradores, das indústrias... Real-
mente, não dá para chegar lá! O leite, para ser pro-
duzido por menosde 65, 75 centavos, simplesmente 
é deficitário. 

V.Exa., como produtor, sabe disso, e tem vendido 
muitas matrizes para sobreviver na área. Nós também 
sentimos essa experiência na pele. E sentimos muito 
ao ver como o pequeno produtor está abrindo mão de 
seu patrimônio para poder ter mais 4, 5 anos de so-
brevida no campo. 

Essa é a primeira mensagem que eu gostaria 
de deixar aqui.

Recentemente, nós vimos os preços de soja, 
milho, farelo de algodão, torta de algodão, sal mineral 
subirem bem acima do que era esperado, enquanto o 
preço do leite caía. Nesse período agora, ele voltou a 
subir, chegando quase ao ponto de equilíbrio, supe-
rando as despesas. Mas já ouvimos por aí o anúncio 
de queda natural. 

O problema não é só essa relação de preço/
custo, mas é, sobretudo, esse fator de aumento das 
importações. Eu acho que esta Casa tem que estar 
atenta, porque realmente alguma coisa errada está 
acontecendo por aí. Alguém está levando vantagem 
nisso. É por isso que eu disse aqui, em certo momen-
to, que nós temos que ir a fundo e chegar até a uma 
CPI, se necessário.

Eu até acredito nas palavras do Alvim, que dis-
se que CPI não vai adiantar, porque já se fizeram nos 
Estados. Mas eu acredito que aqui, no âmbito federal, 
uma CPI poderia ter um reflexo muito mais amplo. E 
acho que, como a coisa está indo, não dá para ficar 
assim.

O palestrante que representa o Ministério do De-
senvolvimento Agrário, junto com o Laudemir, foi muito 
feliz em suas observações. Eu até o parabenizo pelas 
colocações que para nós foram muito ilustrativas. Mas 
acho que essa tarifa do MERCOSUL e essas regras 
de importação têm que ser atacadas imediatamente. 
Nós não podemos deixar o Itamaraty fazer média com 
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os diplomatas da América Latina às custas do produtor 
rural. Que o Lula, de vez em quando, dê um agrado 
ao Paraguai, ou à Bolívia ou à Venezuela, tudo bem. 
Mas fazer média em cima do produtor rural, como nós 
estamos vendo por aí, é uma covardia! E é bom que 
todos os integrantes do Governo passem a sentir o 
mesmo que estamos sentindo.

Até hoje, não tive coragem de abrir a boca lá 
no interior para dizer que a culpa é do Governo, que 
a culpa é do Ministério da Indústria e Comércio, do 
Itamaraty, ou disso ou daquilo. Mas acho que vou ter 
de passar a fazer isso. E não vou fazer qualquer pou-
pança nos adjetivos, não, pois é uma covardia o que 
se está fazendo.

Já foi bem dito aqui que a produção de leite é uma 
das cadeias produtivas mais sociais e mais arraigadas 
nos nossos usos e costumes. E não é só nas Minas 
Gerais, não. Goiás hoje está caminhando para superar 
Minas Gerais e Mato Grosso em produção de leite.

Então, eu acho que esse é um caminho muito po-
sitivo para todo País. Agora, o que nós não podemos 
é deixar que as coisas evoluam dessa forma, que se 
liquide tudo, para, depois, praticamente, ficarmos aí 
perguntando de quem é a culpa. A culpa é de todos 
nós, deste Congresso Nacional, que às vezes se omite 
bastante! A culpa é do Governo, que, às vezes, não 
atende; diz uma coisa e manda fazer outra; que quer 
deixar um preço justo, mas também quer fazer média 
com os diplomatas do Uruguai, da Argentina.

Nós tivemos notícia de pressões terríveis sobre 
o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvol-
vimento Agrário, sobre todos aí para que se abrisse 
mão da importação do leite. 

Então, eu acho que esses assuntos precisam re-
almente vir aqui a debate pleno, transparente. E que, 
efetivamente, busquemos as melhores soluções que 
interessam ao nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andrade) 

– Agradeço ao Deputado Márcio Reinaldo Moreira. 
Antes de passar a palavra ao Deputado Assis do 

Couto, como me parece que o Sr. Sussumo Honda, 
presidente da ABRAS tem que se ausentar, agradeço 
muito sua presença. Depois, nós lhe encaminharemos 
as perguntas por escrito; e espero que o senhor res-
ponda a esta Comissão, até porque essa discussão 
da cadeia produtiva do leite vai continuar. 

Muito obrigado pela presença.
Com a palavra o Deputado Assis do Couto.
O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Muito 

obrigado, Sr. Presidente, também Presidente da Frente 
Parlamentar e autor do requerimento, juntamente com 
demais membros. 

Esta discussão é muito importante, e também é 
muito importante esta audiência pública neste momento 
e sempre, como foi dito aqui. 

Então, parabéns pela iniciativa!
Quero destacar algumas coisas de forma rápida, 

porque sei que a agenda aqui é apertada. 
Primeiro, acho que é consenso a importância do 

leite na vida humana, na segurança alimentar. Acho 
que quanto isso não há discussão; é, para quem tem 
mais crença, algo sagrado, é quase o leite nosso de 
cada dia, como é o pão nosso de cada dia, tanto para 
quem consome como para quem produz. Então, o 
leite é questão de segurança alimentar, sem sombra 
de dúvida.

Podemos tratar o assunto pela ótica do mercado, 
e temos que tratá-lo assim, porque estamos em uma 
economia de mercado, não temos como fugir disso. 
Mas ele não é só isso, ele não pode ser tratado apenas 
como commodity de exportação ou de importação. É 
algo muito mais profundo do que isso.

Segundo, na produção, a agricultura familiar tem 
peso significativo, como já foi dito aqui por vários co-
legas. Eu creio que hoje algo em torno de 2 milhões 
de famílias têm como principal renda o leite. E olhem 
que 2 milhões de famílias significa 3, 4, 5 milhões de 
trabalhadores. Qual é indústria que tem 5 milhões de 
empregados no Brasil? Então, o leite tem um significado 
importante na economia, principalmente, como já foi 
dito aqui, na economia dos pequenos municípios. No 
município pequeno do interior, o pagamento mensal do 
leite mensal e a aposentadoria dos trabalhadores rurais 
são a economia do município. É o que segura. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Está 

recuperando. O Lula está repondo o FPM agora. Vai 
ser igual, pelo menos, ao de 2008.

Então, o leite tem um significado muito impor-
tante. 

Terceiro, Sr. Presidente, os problemas são mui-
tos. Mesmo com essa importância que tem o produto, 
com essa importância que têm os produtores, lamen-
tavelmente há alguma notícia de escândalo envolven-
do o leite.

Fui Relator quando daquela crise da Parmalat, 
em 2004 e 2005. Fomos à Itália verificar a situação da 
Parmalat. Hoje, a Parmalat está se equilibrando. Não 
sei como, pois eu também não fui mais atrás para sa-
ber, mas à época foi um escândalo. Usaram o leite para 
fazer os piores negócios da vida. E circulou notícia de 
uso de soda no leite, que eu não sei se é mais fantasia 
do que verdade. Mas isso foi tema de escândalo em 
Minas Gerais e também em outros Estados. No Rio 
Grande do Sul também teve isso. O leite é apresenta-
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do como fator de inflação, muitas vezes, com restrição 
de consumo porque é considerado muito caro. Já foi 
dito aqui: como uma família pobre vai comprar uma 
caixinha de leite àquele preço? Não se compra leite; 
compra-se caixinha... 

Então, o leite acaba sendo o vilão de uma série 
de problemas. Acho que isso é que entristece, tanto os 
consumidores brasileiros como os produtores.

Como sair disso? Aqui o tema está em debate. 
Mas eu quero só frisar algumas coisas que acho fun-
damentais. 

Primeiro, é claro, eu concordo em que houve ex-
pansão do consumo. O Brasil tem quase 200 milhões 
de brasileiros consumidores. Temos ainda um poten-
cial de consumo. Então, temos de tratar disso. Mas aí 
o principal fator é o da redução de preço, para que a 
população tome mais leite Não só o leite, mas também 
os queijos e outros lácteos têm de estar no café da 
manhã de todo brasileiro. Só uma parcela pequena da 
sociedade tem um queijinho no café da manhã. Porque 
ele é muito caro. E digo no mercado interno.

A questão dos programas oficiais do Governo. 
Acho que há espaço ainda para expandir mais.

Segundo, temos que combater, sim, as importa-
ções desleais que existem, os descontroles de tarifas, 
como que foi dito pelo Wladimir, pelo pessoal do MDA 
e também pela CONTAG. São desafios que temos de 
romper.

Exportação. Temos potencial para exportar leite 
para o mundo inteiro. Temos terra, temos gente para 
trabalhar, rebanho, tecnologia para produzir leite, e 
não só para abastecer o mercado interno, como tam-
bém para exportar. Temos, porém, que romper essas 
barreiras.

Mas quero aqui tocar em 2 pontos que acho fo-
ram pouco mencionados. O primeiro deles é que tinha 
de haver uma regra. Quando estive na Europa alguns 
anos atrás, fiquei numa casa de agricultores. Quero 
dizer também que sou agricultor e sei quanto é duro 
levantar às 5 da manhã e parar às 8, 10 da noite. O 
meu irmão está fazendo isso lá. Estou lá quase todo 
final de semana, e sei o que é isso. 

Por isso a agricultura familiar fica na atividade de 
leite, porque esse custo é diluído no sacrifício da mão 
de obra dessas famílias. Por isso a agricultura tem mais 
espaço ainda para crescer na área do leite. Mas nós 
precisaríamos criar uma cota.

Trata-se de estabilizar preço. Vejam que a suino-
cultura está sofrendo. O Presidente da Associação Na-
cional do Suinocultor, outro dia, me perguntou se nós 
podíamos ajudar, encaminhar. Já estou comparando, 
porque o destino nosso do leite é o mesmo dos sui-
nocultores. Temos de evitar que grandes investidores 

entrem na atividade de suínos, como estão entrando 
atualmente com centenas de milhares de matrizes, 
esmagando a agricultura familiar. E na área do leite é 
a mesma situação. Se não criarmos... 

Preço mínimo. Tem de haver um preço para um 
leite, uma cota. O extracota é questão de mercado. 
Não dá para ficar pagando dinheiro para todos que 
querem investir numa atividade de final de semana ou 
para investir um dinheiro que não sabem onde pôr, em 
detrimento da agricultura familiar. Isso desestabiliza 
toda a cadeia produtiva.

Temos de ter uma segurança. Que o agricultor 
familiar, que produz 10 ou 15 mil litros de leite por mês, 
saiba que receberá ao final do mês “x” de valor. Quem 
passou de 10 ou 15 mil litros para cima – estou dando 
um exemplo –, fica à mercê do mercado.

Para mim, essa seria uma medida extraordinária 
para o Brasil. Não sei se isso dependeria de um projeto 
de lei ou de uma norma do Executivo.

Outro ponto é o incentivo ao cooperativismo. Ele 
tem – Zonta, você que é Presidente da Frente Parla-
mentar – condições muito melhores de dinamizar, di-
versificar, descentralizar as plantas industriais, e não 
deixar na mão de meia dúzia de grandes empresas no 
Brasil; e, principalmente, interiorizar para cada canto 
do Brasil essas indústrias.

Um dos problemas do leite Tetra Pak é este. É 
preciso trazer leite do Rio Grande do Sul para outras 
regiões do País. Como transportar o “barriga mole”? 
Não tem jeito; tem que ser em caixinhas mesmo. Tem 
que ficar na prateleira do mercado dias e dias. Como 
fazer isso com o “barriga mole”? Não dá. Temos que 
ter um sistema mais descentralizado.

A produção e a indústria também têm que estar 
mais próximas dos consumidores. É preciso uma en-
genharia para incentivar cooperativas, produção, em 
regiões que não estão sendo incentivadas. Com isso, 
também ressalto a questão da distribuição.

Para finalizar, Presidente, chego a pensar num 
sistema... Por que se criou a Farmácia Popular? Porque 
os pobres não tinham acesso a remédio. Essa foi uma 
iniciativa extraordinária do Presidente da República. 
Talvez tivéssemos de criar logo um mercado popular 
para as pessoas poderem comer e para o produtor 
poder produzir.

Então, em havendo lá o leite, que tenha a faixa 
verde e amarela do Brasil, que é o leite popular. 

Se quiserem ter outros luxos em outras coisas, 
que compre quem puder. Porque é preciso que haja 
uma forma de mercado diferenciada. Senão, não va-
mos conseguir mudar esta realidade.

Sr. Presidente, muito obrigado. Desculpe o tempo 
que nós tiramos aqui.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio An-
drade) – Agradeço ao Deputado Assis do Couto as 
palavras.

Por último, concedo a palavra ao Deputado Zonta 
e, depois, ao Deputado Carlos Melles. Com isso, encer-
ram-se os pronunciamentos dos Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Sr. Presidente, pri-
meiro quero cumprimentá-lo, assim como ao Deputado 
Vitor Penido, pela iniciativa desta audiência pública.

Cumprimento todos os palestrantes, todas as 
palestrantes.

Caros colegas Parlamentares, nós, que fomos se-
cretário de agricultura em Santa Catarina por 2 vezes, 
e principalmente como presidente de cooperativa de 
agricultores familiares durante 14 anos, tratando dia-
riamente sobre produção de leite, fazendo reunião com 
produtores, participando de tudo isso ativamente, natu-
ralmente vivemos esse clima, esses problemas, essas 
oscilações. Este momento de angústia que o produtor 
vive tem sido constante, e as CPIs que prosperaram 
nas Assembleias Legislativas de Santa Catarina, do 
Paraná, de Minas Gerais, e outros, infelizmente, não 
chegaram muitas vezes aonde queriam que chegassem. 
Mas nós temos uma responsabilidade muito grande, 
porque o leite é uma questão de segurança nacional 
pela sua importância social de inclusão e abasteci-
mento. Nós temos de tratá-lo assim, o Governo tem de 
tratá-lo assim. Leite é um produto social. É um produto 
que tem de estar na mesa do consumidor, mas é um 
fator de sobrevivência de milhares, senão de milhões 
de pessoas aqui no Brasil. Então, é algo de respon-
sabilidade maior.

Muito já foi dito aqui, e não é preciso acrescer. 
Nós temos alguns gargalos que precisam urgentemente 
serem vencidos. Não dá para conceber a questão de 
importação, já comentada. Ligado à importação, nós, 
aqui no Congresso Nacional, temos de criar um dispo-
sitivo, Vicente, representante da CONTAG, no sentido 
de que, quando se for fazer licitação para programas 
sociais, programas de merenda, participem aqueles 
que são produtores no Brasil; indústrias brasileiras e 
produtores de leite daqui.

Eu tenho a informação de que São Paulo fez agora 
uma licitação, e quem está fornecendo para a Prefei-
tura Municipal de São Paulo é um importador de leite. 
Aliás, isso não é novidade. Mas, de novo? Esse leite 
que abastece a merenda escolar de São Paulo vem 
de fora, gente, não é daqui do Brasil. Como se permite 
isso? Temos de colocar um dispositivo na lei de licita-
ções de que não possam participar importadores na 
compra de produtos de alcance social e de segurança 
nacional, nos quais tenhamos autossuficiência. Temos 
de colocar esse dispositivo. Temos de criar barreiras 

alfandegárias fortes. Isso é possível. Foi dito tanto pelo 
Gustavo como pelo Laudemir que é necessário, sim. 
Por que não criamos barreiras alfandegárias e sanitá-
rias? Dirijo-me aos colegas do Ministério da Agricultu-
ra. Temos de criar barreiras sanitárias, se preciso for, 
para impedir, em um momento desproporcional como 
este, entrada de leite.

O leite em pó que vem para cá de leite tem pouco 
valor; é muito soro que é transformado em leite em pó. 
E ainda fazem propaganda. Lógico! Um importador me 
disse, esses dias: “Pelo amor de Deus, me ajude lá, 
porque é um grande lucro!” Eu disse: “Então esqueça. 
Não vai ter o meu apoio aqui, não. O que é isso?”

Realmente, nós temos de criar oportunidades 
para manter o nosso produtor e abastecer o nosso 
mercado interno, inclusive exportando. Queria fazer 
essa referência.

Finalizando, temos de ter uma política interna de 
garantia de preço mínimo, com renda, e de comerciali-
zação. Quando há piques acima... Nós temos hoje um 
preço mínimo em torno de 55 centavos, é isso? Em 
algumas regiões. Pois isso não dá para cobrir o custo. 
Nós temos de ter um preço mínimo que dê renda para 
o orçamento. E isso cabe a nós, aqui, para garantir 
essa comercialização, além dos programas sociais que 
o MDA e o Ministério do Desenvolvimento Social têm 
hoje, que são importantes. Graças a eles é que ainda 
há mais espaço. Temos de reconhecer isso.

Então, vamos tratar o leite como uma questão de 
segurança nacional.

Muito obrigado.
PARTICIPANTE – Deputado Zonta, talvez acres-

centando ao projeto de só se poder importar percen-
tual daquilo que é industrializado, que é comprado no 
mercado interno e não 100% de importação.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Correto. É verda-
de.

Conheço bem todas as raças, inclusive as POs 
e as PCs. As POs podem ser por osso ou por origem. 
Eu tinha as POs por osso. Foi por isso que fali. E as 
PCs são por costela.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andra-
de) – Tem a palavra o Deputado Carlos Melles. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – Obri-
gado, Presidente Antônio Andrade.

Cumprimento V.Exa., assim como o Deputado 
Vitor Penido, pelo requerimento.

Cumprimento os companheiros Salomão e Valo-
ni; a D. Neila, representante do MDIC; o Vicente, meu 
amigo e companheiro antigo; o Facco, da Assessoria 
da Presidência da CONTAG.

Meus cumprimentos às Sras. Deputadas e aos 
Srs. Deputados.
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Paulinho, o meu presidente, está aqui. Eu disse 
que, se ele falasse aqui por 10 minutos, ninguém pre-
cisaria falar mais nada.

Ontem, Sr. Presidente, colegas Deputados, eu via 
a abertura do 8º seminário da ABAG, a agência na-
cional de agribusiness. É interessante porque parece 
ser, com o respeito e o aplauso a todos, uma coisa da 
porteira para fora. O agronegócio no Brasil é visto da 
porteira para fora. Parece que, da porteira para den-
tro, não existe responsabilidade, comprometimento. A 
EMBRAPA, que nós fundamos, faz 35 anos. A EPA-
MIG, na semana passada, fez 35 anos. Há discussão 
novamente dessas variáveis que são tão complexas, 
e, até certo ponto, tão fáceis. Há 200 anos, a Inglaterra 
criou um board do leite e resolveu bastantes dos seus 
problemas. São agências reguladoras que nós temos 
de ter. Agora, não adianta ficar brigando se o leite está 
caro, se o leite está barato.

Ontem, para fazer uma síntese disso, Armínio 
Fraga foi lá fazer algumas considerações sobre eco-
nomia, crise e agronegócio. A consideração dele é a 
mais clara, cristalina. Eu fiz um pronunciamento há 6 
meses no mesmo rumo. Essa crise, para as commo-
dities, é muito boa. Essa crise está incluindo 1 bilhão 
de pessoas no que diz respeito à alimentação no 
mundo. É questão de oportunidade. Quando cresce a 
inclusão, a primeira é a da barriga cheia. No entanto, 
estamos pagando um preço altíssimo por isso. É um 
negócio inexplicável.

O meu amigo querido Deputado Heinze falou da-
quele jeito. Nós estamos cansando de tentar bater na 
canga, de mostrar para o Governo que é preciso uma 
análise, uma econometria melhor, é preciso não atribuir 
o fato à alegação de que o consumidor está achando 
que é caro, que o produtor está ganhando dinheiro. 
Se o produtor estivesse ganhando muito dinheiro... 
Ele não ganha, ele sabe disso. E o consumidor tam-
bém não está pagando caro. O que não existe é uma 
política clara para o setor. Na época do Plano Real, o 
leite custava 13 centavos de dólar, e estabelecemos 
18 URVs. Se considerarmos que hoje o litro custa 60, 
70 centavos, poderíamos dizer que o valor não está 
ruim, mas a energia elétrica subiu 3 vezes mais do que 
o leite; o maquinário cresceu 3 vezes mais; o salário 
mínimo, então, nem se fala; o óleo diesel, que estava 
a 33 centavos, está a R$1,96.

Enfim, é uma questão política e de decisão de 
governo. Eu entendo que precisamos mudar o discur-
so e ter um discurso único: nós precisamos ser sub-
sidiados.

Negócio agrícola é ruim no mundo inteiro. Não é 
novidade para nós. Se no mundo inteiro é subsidiado, 
tem regras, tem limites. E quem é subsidiado é cabres-

teado. Quem é cabresteado tem os limites, tem que 
produzir aquilo que a política permite, para receber 
aquilo de sobrevivência.

É óbvio que, dada a importância social do leite, 
do café, de alguns produtos que têm mão de obra ex-
tensiva e intensiva muito grande, é uma falta de zelo 
do Governo não olhar para isso com a seriedade com 
que precisava olhar.

É muito melhor manter um homem produzindo. 
Achávamos que, no caso de 50, estava fora, e subiu 
para 250 litros por produtor. Não importa muito a quan-
tidade, importa muito mais o equilíbrio social, não se 
deixar esgarçar o tecido social, até que vejamos, daqui 
a alguns anos, 5%, 6% do nosso povo no meio rural, 
e não mais 17%, 18%, como estamos vendo hoje. No 
dia em que tivermos 5% no meio rural... É como disse 
o Ministro da Itália, vamos cuidar deles, porque são 
eles que nos alimentam. Enquanto estivermos dessa 
forma e o Governo não olhar com os olhos com que 
precisam ser vistos... É uma história repetitiva.

Nós produzimos 14 bilhões, 15 bilhões de litros 
de leite. Vencemos todos os obstáculos. Armínio disse 
algo interessante: “Vocês pagam o preço da eficiên-
cia de vocês. A cada dia o Brasil exporta mais. Parece 
que vocês não têm limites, vão só batendo recordes. 
Por outro lado, é só dívida acumulada, no sentido de 
prorrogação de dívida e mais crédito”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesses 
dias o Ministro Mantega disse o seguinte: “Ministro 
Melles, parece que o senhor não está satisfeito com 
nada, há 100 bilhões para crédito de custeio”. Primeiro, 
graças a Deus, ele não chega. Se chegar a metade, 
é muito. Segundo, se chegar, não tem nenhuma rede 
de proteção. O preço mínimo do café, hoje, é de 261, 
e o custo de produção é superior a 350. É brincadeira 
o que se faz!

Eu acho que deveríamos tentar trabalhar com 
produtos que têm essa influência de segurança alimen-
tar, que têm essa vocação social, como é o caso do 
leite, do café, de outros produtos agrícolas, para que 
eles tivessem uma política diferenciada. Sem nenhum 
medo, diga-se que deve voltar o foco no subsídio, preço 
mínimo que garanta a renda do produtor.

Parabéns aos nossos companheiros Deputados 
Vitor Penido e Antônio Andrade, que fizeram esse re-
querimento.

Eu confesso que são 45 anos vendo o agronegó-
cio como pesquisador, como dirigente. Eu ainda sou 
o único Deputado aqui que preside uma cooperativa 
de produção, que é a segunda maior cooperativa de 
produção do Brasil. São 5 mil produtores diariamente. 
Sei o que é isso. Parece brincadeira. Quando falamos, 
ouvidos moucos: entra de um lado, sai de outro.
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Parabéns a todos os senhores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andra-

de) – Muito obrigado a todos os Deputados.
Eu vou dar 3 minutos ao expositor que quiser 

responder a pergunta que foi feita. Para fazer as suas 
considerações, tem a palavra a Dra. Aneli Dácas Franz-
mann, Diretora do Departamento de Indústrias Intensi-
vas em Mão de Obra e Recursos Naturais da Secretaria 
de Desenvolvimento da Produção do MDIC.

A SRA. ANELI DÁCAS FRANZMANN – Obriga-
da, Sr. Presidente.

Eu gostaria de responder ao Presidente Antônio 
Andrade, ao Deputado Valdir Colatto e a outros com 
relação aos dados a serem divulgados sobre empresas 
no que se refere a importação e exportação.

Eu acho que poderia apresentar aqui quase que 
um dever de casa para esta Casa. Nós somos proi-
bidos por lei de fazer essa divulgação. Se houvesse 
uma mudança no art. 198 do Código Tributário, nós 
poderíamos. O Ministério do Desenvolvimento vem 
trabalhando há 5 anos nesse sentido, porque nós 
queremos transparência, porque sabemos que isso 
contribui, e muito, para o desenvolvimento da cadeia 
produtiva como um todo.

Então, fica aí a sugestão dos Srs. Parlamentares. 
É essa a observação referente ao art. 198 do Código Tri-
butário. Essa foi a que mais me chamou a atenção.

Quanto à segunda, eu gostaria de voltar ao ponto 
que o meu colega Rodrigo mencionou. Teríamos libe-
rado a importação de 11 mil toneladas de leite. Isso 
não é verdadeiro. O nosso Ministério não fez nenhu-
ma autorização de importação de 11 mil toneladas de 
leite. Que isso fique registrado! Se houve, não foi pelo 
nosso Ministério. E não existe outro Ministério que tra-
balhe nesse sentido.

Nós temos que lembrar que somos signatários 
da OMC na questão da importação. Nós temos leis, 
normas, regulamentos a serem observados no caso 
de importação, de exportação. Muitas vezes, o nosso 
Ministério não é compreendido em algumas questões. 
Também temos os nossos impedimentos legais e bu-
rocráticos.

No mais, eu queria agradecer a esta Casa, em 
especial aos 2 autores do requerimento, o Deputado 
Antônio Andrade e o Deputado Vitor Penido; às Fren-
tes Parlamentares, especialmente a do Leite, e a todos 
os produtores, trabalhadores, Prefeitos ou líderes que 
estejam aqui representados.

O nosso Ministério tem uma missão de sempre 
gerar competitividade numa cadeia produtiva, e só 
poderemos fazer isso quando todos os elos estive-
rem harmonizados. Eu acho que esta iniciativa nos 

faz acreditar que poderemos chegar lá com relação à 
cadeia produtiva do leite. Estamos todos de parabéns, 
porque avançamos muito nesse processo.

Colocamo-nos à disposição no Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E men-
ciono a audiência que já foi conseguida por nosso 
Secretário da SECEX, Dr. Welber Barral.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andra-

de) – Eu peço à senhora que ligue para o Dr. Welber 
ou solicite a alguém que faça a ligação, porque vamos 
atrasar um pouquinho.

A SRA. ANELI DÁCAS FRANZMANN – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andrade) 
– (Riso.) Agradeço a sua participação, Dra. Aneli.

Tanto o MDA quanto o MAPA têm segurado o 
máximo possível, porque têm sofrido uma pressão 
muito grande do Itamaraty na liberação desses recur-
sos. Então, agradeço muito, em nome dos produtores, 
as ações do Ministério da Agricultura e a interferência 
do MDA e do MDIC, que têm ajudado muito no con-
trato das importações, para estarem em um volume 
muito maior.

Algum outro expositor gostaria de fazer uso da 
palavra?

Com a palavra o representante da CONTAG.
O SR. LUIZ VICENTE FACCO – Sr. Presidente e 

demais Parlamentares, não gostaríamos de terminar 
esta reunião sem dizer que, para a CONTAG, é uma 
satisfação participar deste debate. Saímos, pelo me-
nos, mais confortados depois de saber que esta Casa 
tem a iniciativa de discutir esse problema no setor e 
tem Parlamentares preocupados e atentos ao que está 
acontecendo na cadeia do leite.

A CONTAG está à disposição dos Srs. Deputados 
e desta Comissão para ajudar no que for possível na 
solução dos problemas, sempre manifestando aqui a 
preocupação e apresentando os problemas e também 
as sugestões do universo dos produtores familiares 
nessa cadeia.

Ficamos à disposição desta Comissão para o 
que for necessário e para aquilo com que pudermos 
colaborar.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andra-

de) – Muito obrigado, Luiz Vicente.
Tem a palavra, por 3 minutos, o representante do 

MAPA, João Salomão.
O SR. JOÃO ANTÔNIO FAGUNDES SALOMÃO 

– Mais uma vez, agradeço esta oportunidade.
Em relação aos questionamentos e aos posi-

cionamentos dos Deputados, foram todos muito no 
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sentido da questão da renda. Eu acho que essa é a 
discussão básica dentro da agricultura. Os Deputados 
Heinze, Leonardo Vilela e Colatto mencionaram muito 
essa questão. A renda tem que ser, como ficou muito 
claro aqui também, uma política de governo.

Existem questões relacionadas ao Ministério da 
Agricultura que estão sendo feitas com alguns ques-
tionamentos. Em relação ao MDA, estão sendo feitos 
alguns questionamentos. No caso do MDIC, ocorre 
o mesmo. Existem outras questões estruturantes do 
setor: transportes, condição das estradas, produtivi-
dade do milho, acesso dos nossos produtores à bio-
tecnologia. Todos esses questionamentos impactam 
de certa forma as questões ambientais e a renda do 
produtor rural.

Os Deputados mostraram com bastante clare-
za – este também é o nosso entendimento – que há 
ações encaminhadas no sentido de se buscar a libe-
ração de minas de potássio para se dar agilidade ao 
licenciamento de produtos agrotóxicos que envolvem 
3 Ministérios, 3 órgãos diferentes. Há um trâmite lá. 
Essas questões sempre têm que permear essas dis-
cussões nossas. Eu acho que isso ficou muito claro 
aqui. O nosso Secretário tem feito algumas menções. 
Às vezes, tratamos com alguns instrumentos de polí-
tica agrícola, instrumentos que são, na verdade, para 
usos conjunturais a fim de se tentar resolver proble-
mas estruturais.

Esses instrumentos não servem para isso no 
longo prazo. Eles podem ser utilizados e devem ser 
utilizados em momentos especiais. Mas, quando se 
repetem, ano após ano ou em alguns ciclos, alguns 
problemas, temos que realmente atacar essas ques-
tões estruturais.

Agradeço mais uma vez as observações e a 
oportunidade que deram ao Ministério da Agricultura 
para expressar aqui suas políticas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andra-
de) – Com a palavra o Dr. Vicente Nogueira, represen-
tante da OCB.

O SR. VICENTE NOGUEIRA NETTO – Sr. Pre-
sidente, muito rapidamente, eu queria, primeiro, dizer 
que para mim foi uma felicidade muito grande, em nome 
das cooperativas de leite do Brasil, reencontrar aqui 
estes bravos Deputados, os 2 Deputados que fizeram o 
requerimento. Eu acho que, com esta Comissão, esse 
desejo de mudar ainda está em tempo. Podemos re-
verter este quadro, sobretudo se não tivermos o nosso 
País inundado de importações.

Eu queria dizer, mesmo colocando em relevo 
o trabalho que a Dra. Ieda sempre fez no MDIC, que 
eu não concordo com ela quanto à relativização das 
importações de leite do Uruguai. Importamos 4.300 

toneladas agora. Importamos menos no resto do ano. 
Isso não é pouco, 4.300 toneladas representam apro-
ximadamente 10% da produção mensal de leite em pó 
no Brasil. Então, Deputado Heinze, cito um pouco do 
que a Dra. Ieda comentou. De fato, não é.

Se considerarmos as importações do Uruguai e 
da Argentina somadas, as importações de leite em pó 
no mês de julho, elas são capazes, sozinhas, de derru-
bar o preço ao produtor. É o que está acontecendo do 
mês de julho para o mês de agosto. Então, realmente 
é uma questão muito grave. Tem que ser tratada como 
tal e não relativizada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andra-
de) – Muito obrigado.

Com a palavra o Dr. Gustavo, do MDA.
O SR. GUSTAVO DE VINCENZO VALONI – Eu 

queria agradecer a oportunidade de o MDA poder ex-
plicar um pouco das suas ações aqui, discutir a cadeia 
produtiva do leite com os senhores. Não sei se o Lau-
demir quer complementar algo.

Em nome do Laudemir também, agradeço e digo 
que a Secretaria de Agricultura Familiar e a Assessoria 
Internacional estão à disposição para dirimir quaisquer 
dúvidas que os senhores venham a ter.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Andra-

de) – Agradeço a presença de todos.
Eu acho que a audiência foi extremamente po-

sitiva. Pudemos discutir essas ações aqui. Vamos dar 
continuidade a esta discussão sobre a cadeia produtiva 
na Comissão de Agricultura, para podermos oferecer 
a nossa contribuição relativamente a essa atividade 
tão importante para o nosso País.

Muito obrigado a todos.
Boa noite.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

RURAL – CAPADR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Trigésima Terceira Reunião Ordinária 
(Audiência Pública) Realizada em 12 de agosto de 
2009

Às dez horas e treze minutos do dia doze de 
agosto de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural, no Anexo II, Plenário 06, da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Fábio Souto – Presidente; Wandenkolk Gonçalves, Luis 
Carlos Heinze e Nelson Meurer – Vice-Presidentes; 
Abelardo Lupion, Antônio Andrade, Benedito de Lira, 
Beto Faro, Celso Maldaner, Dagoberto, Dilceu Spera-
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fico, Duarte Nogueira, Fernando Coelho Filho, Flávio 
Bezerra, Homero Pereira, Humberto Souto, Jairo Atai-
de, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Lira Maia, Luciana 
Costa, Luiz Carlos Setim, Moacir Micheletto, Moreira 
Mendes, Nazareno Fonteles, Odílio Balbinotti, Onyx 
Lorenzoni, Pedro Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Vitor 
Penido, Zé Gerardo e Zonta – Titulares; Antonio Car-
los Mendes Thame, Camilo Cola, Carlos Alberto Ca-
nuto, Carlos Melles, Edson Duarte, Eduardo Amorim, 
Eduardo Sciarra, Ernandes Amorim, Félix Mendon-
ça, Francisco Rodrigues, Geraldo Simões, Jerônimo 
Reis, João Leão, Júlio Cesar, Márcio Marinho, Mário 
Heringer, Paulo Piau, Rose de Freitas, Silvio Lopes e 
Veloso – Suplentes. Compareceram também os Depu-
tados Alice Portugal, Eduardo Valverde, José Carlos 
Aleluia, Marcio Junqueira e Marcos Medrado, como 
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputa-
dos Anselmo de Jesus, Assis do Couto, Cezar Silves-
tri, Moises Avelino, Osvaldo Reis e Waldemir Moka. 
Justificou a ausência o Deputado Moises Avelino. O 
Presidente, Deputado Fábio Souto, declarou aber-
tos os trabalhos, cumprimentou a todos e esclareceu 
que a reunião se destinava a “discutir o Relatório de 
Delimitação da Terra Indígena Tupinambá de Oliven-
ça, localizada nos Municípios de Ilhéus, Buerarema, 
Una e São José da Vitória, no Estado da Bahia, e os 
seus gravíssimos impactos socioeconômicos nesses 
Municípios”. Prosseguindo, o Presidente esclareceu 
as regras para os trabalhos, informou que a lista de 
inscrição para os debates estava à disposição dos Se-
nhores Deputados, registrou a presença no plenário 
do Senador Cezar Borges e o convidou para compor 
a mesa juntamente com os Senhores Marcio Augusto 
de Freitas Meira – Presidente da Funai; Prefeito Nilton 
Lima da Silva – Município de Ilhéus/BA; Prefeito Djair 
Brishner – Município de Una/BA; Prefeito Jeová Nunes 
de Souza – Município de São José da Vitória/BA; João 
Martins da Silva Júnior – Presidente da Federação da 
Agricultura do Estado da Bahia – FAEB; Vereador Alci-
des Kruschewsky Neto – Município de Ilhéus/BA; Luiz 
Henrique Uaquim da Silva – Presidente da Comissão 
de Pequenos Agricultores e a Senhora Maria Valdelice 
Amaral de Jesus – Cacique Tupinambá Olivença. Pros-
seguindo, o Presidente passou a palavra, pela ordem, 
ao Deputado Ernandes Amorim, que registrou protes-
to e se retirou da reunião. Na seqüência, o Presidente 
concedeu a palavra para suas exposições iniciais, ao 
Senhor Marcio Augusto de Freitas Meira, à Senhora 
Maria Valdelice Amaral de Jesus e aos Senhores Al-
cides Kruschewsky Neto e Luiz Henrique Uaquim da 
Silva. Prosseguindo, o Presidente, pela ordem, cedeu 
a palavra à Deputada Alice Portugal. Retornando às 
exposições iniciais, o Presidente passou a palavra 

aos Senhores Nilton Lima da Silva, Djair Brishner e 
João Martins da Silva Júnior. Dando prosseguimento, 
o Presidente, obedecendo a lista de inscrições para os 
debates, concedeu a palavra aos Deputados Veloso, 
Geraldo Simões e Valdir Colatto. Precisando ausentar-
se, o Deputado Fábio Souto passou a Presidência dos 
trabalhos ao Deputado Zonta, que cedeu a palavra ao 
Deputado Felix Mendonça. Reassumindo a Presidência, 
o Deputado Fábio Souto, em obediência à lista de ins-
crições para os debates, passou a palavra à Deputada 
Alice Portugal e aos Deputados Eduardo Valverde, Luis 
Carlos Heinze, Moacir Micheletto e Márcio Junqueira. 
Prosseguindo, o Presidente cedeu a palavra, pela or-
dem, à Deputada Alice Portugal e, para respostas e 
considerações finais, ao Senhor Marcio Augusto de 
Freitas Meira. Na seqüência, o Presidente concedeu 
a palavra à Senhora Rosane Kaingang, da Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil, à Cacique Maria Val-
delice Amaral de Jesus e aos Senhores Alcides Krus-
chewsky Neto, Luiz Henrique Uaquim da Silva e ao 
Prefeito do Município de Uruçuca/BA, Moacir Batista 
de Souza leite Júnior. Finalizando, o Presidente agra-
deceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às 
quatorze horas e vinte e seis minutos. O inteiro teor foi 
gravado, passando as notas taquigráficas a integrarem 
o acervo documental desta reunião. E para constar, eu                
, Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presiden-
te, Deputado Fábio Souto                    , e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EVENTO: Audiência Pública
N°: 1166/09
DATA: 12/08/2009
INÍCIO: 10h13min
TÉRMINO: 14h26min
DURAÇÃO: 04h13min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 04h13min
PÁGINAS: 83
QUARTOS: 51

DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO

MÁRCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA – Pre-
sidente da Fundação Nacional do Índio – FUNAI.

MARIA VALDELICE AMARAL DE JESUS – Ca-
cique do povo indígena Tupinambá de Olivença.

ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Vereador 
do Município de Ilhéus, Estado da Bahia.

LUIZ HENRIQUE UAQUIM DA SILVA – Presidente 
da Comissão de Pequenos Agricultores dos Municípios 
de Ilhéus, Una e Buerarema, Estado da Bahia.
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NILTON LIMA – Prefeito do Município de Ilhéus, 
Estado da Bahia.

DJAIR BRISCHNER – Prefeito do Município de 
Una, Estado da Bahia.

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR – Presiden-
te da Federação da Agricultura do Estado da Bahia 
– FAEB.

ROSANE KAINGANG – Representante da Arti-
culação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB.

MOACYR LEITE – Representante da AMURC, as-
sociação que representa todos os municípios da região 
cacaueira e Prefeito de Uruçuca, Estado da Bahia.

SUMÁRIO: Discussão sobre o relatório sobre 
delimitação da Terra Indígena Tupinambá de Olivença, 
localizada nos Municípios de Ilhéus, Buerarema, Una 
e São José da Vitória, no Estado da Bahia.

OBSERVAÇÕES
Houve exibição de vídeo.
Houve exibição de imagens.
Houve tumulto no plenário.
Houve manifestação dos convidados.
Há falha na gravação.
Houve intervenções fora do microfone. Inaudí-

veis.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Declaro aberta a reunião de audiência pública da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados 
destinada à discussão do relatório sobre delimitação 
da Terra Indígena Tupinambá de Olivença, localizada 
nos Municípios de Ilhéus, Buerarema, Una e São José 
da Vitória, no Estado da Bahia.

Esta reunião foi proposta pelo Deputado Fábio 
Souto, atendendo a reivindicação de vários segmentos 
da região cacaueira e dos Municípios de Ilhéus, Itabu-
na, Buerarema, São José da Vitória e Una.

Gostaria de saudar o nosso Senador César 
Borges, a quem convido para fazer parte da nossa 
Mesa.

Foram convidados para participar desta reunião 
o Dr. Márcio Augusto Freitas de Meira, Presidente da 
FUNAI, que convido para fazer parte da Mesa; o Pre-
feito Nilton Lima da Silva, presente nesta Comissão; 
o Prefeito Djair, do Município de Una, presente nesta 
Comissão; o Prefeito Jeová, de São José da Vitória, que 
está chegando; o Vereador Alcides Kruschewsky Neto, 
do Município de Ilhéus; o Dr. João Martins da Silva Jú-
nior, que convido para fazer parte da Mesa, em que vai 
representar os produtores rurais daqueles municípios; 
o Dr. Luiz Henrique da Silva, Presidente da Comissão 
de Pequenos Agricultores de Ilhéus, Una e Buerare-
ma, e a Cacique Maria Valdelice Amaral de Jesus, que 
também convido para fazer parte da Mesa.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM – Sr. 
Presidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Tem V.Exa. a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM – Em-
bora seja um assunto que não se refere a este momen-
to, mas, tendo em vista que tivemos ontem uma outra 
sessão diferenciada, queria aproveitar esta oportuni-
dade para pedir a compressão de V.Exa. no caso do 
requerimento que fiz aqui de convocação do Ministro 
da Agricultura para depor sobre aquele problema de 
Rondônia.

Criamos aqui uma comissão de Deputados para 
ir a Rondônia. Ainda ontem fiz um requerimento à Casa 
solicitando acompanhamento de um delegado da Polícia 
Federal e de um representante do Ministério Público 
Federal, porque lá houve um inquérito manipulado por 
um cidadão que comanda o Ministério da Agricultura 
na ausência do Ministro, contra a vontade do próprio 
Ministro. É necessária, para que haja mais respeita-
bilidade aos trabalhos do Deputado, a presença de 
um delegado da Polícia Federal e de um Procurador 
da República, a fim de acompanhar os trabalhos dos 
Deputados.

Apresentei esse documento ontem e espero que 
V.Exa., ao despachá-lo, não só da Mesa, mas tam-
bém junto com o Presidente da Casa, veja a libera-
ção dessas pessoas e mais do funcionário auxiliar 
que vai considerar os depoimentos daquelas pessoas 
que prestaram depoimentos de maneira irregular, para 
que possamos desvendar o que está verdadeiramente 
acontecendo no Estado.

Recebi a reivindicação de um Deputado do Pará 
que tem os mesmos problemas nesse Estado, no que 
se refere a essa manipulação, a essa máfia existente 
na questão da carne, comandada por quem defende os 
grandes frigoríficos, com apoio do próprio BNDES, que 
dá dinheiro, gratuitamente, a esse grupo, que temos 
de desmontar. Para desmontar isso, só através dessa 
secretaria, com um bom trabalho desta Comissão, com 
um bom trabalho dos Parlamentares.

Por isso, peço a atenção, a compreensão e o 
apoio de V.Exa. o quanto antes, porque depois desse 
resultado é que vamos ouvir o Ministro, já com o tra-
balho feito em Rondônia.

É essa a minha solicitação a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Deputado Ernandes Amorim, V.Exa. pode ficar tranquilo, 
porque vamos tratar disso e resolver essa questão à 
tarde. Haverá reunião extraordinária às 14h, eu darei 
uma posição a V.Exa. sobre esse assunto.

Informo aos Parlamentares que os expositores 
terão o prazo de 15 minutos, prorrogáveis a juízo da 
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Comissão, e não poderão ser aparteados. Os Parla-
mentares inscritos para interpelar os expositores pode-
rão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição 
pelo prazo de 3 minutos.

Peço aos Deputados que respeitem esse tempo, 
para que tenhamos uma reunião objetiva e proveitosa 
nesta manhã.

O interpelado tem igual tempo para responder, fa-
cultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, veda-
do ao orador interpelar qualquer um dos presentes.

Eu vou passar a palavra ao Presidente da FU-
NAI, Dr. Márcio Augusto, a quem agradeço a presen-
ça nesta discussão tão importante para o Estado da 
Bahia, para a região cacaueira, para os índios e para 
os produtores rurais daquela região.

Com a palavra o Dr. Márcio Augusto Freitas de 
Meira, Presidente da FUNAI.

O SR. MÁRCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA 
– Bom dia, Srs. Deputados.

Eu quero cumprimentar o Deputado Fábio Sou-
to, Presidente da Comissão de Agricultura, por inter-
médio de quem cumprimento todos os Deputados 
presentes.

Cumprimento também a Cacique Maria, que nos 
acompanha, por intermédio de quem cumprimento to-
dos os indígenas presentes.

Quero ainda cumprimentar os Prefeitos da região 
do sul da Bahia que estão presentes.

Em primeiro lugar, nossa vinda aqui considera 
uma vontade política nossa de dialogarmos sempre 
com a Comissão de Agricultura. Não é a primeira vez 
que venho aqui. Sempre que possível estaremos aqui 
para trazer esclarecimentos e informações do trabalho 
que a FUNAI, por obrigação constitucional, tem que 
desenvolver em defesa dos direitos dos povos indíge-
nas do Brasil.

Com relação ao tema em pauta, a Terra Indígena 
Tupinambá, no sul da Bahia, foi identificada pela FUNAI, 
e a publicação no Diário Oficial da União ocorreu neste 
ano, 2009. Desde a data da publicação, da divulgação, 
como determina a legislação brasileira, estamos no pra-
zo de contestações, que deve ser concluído agora no 
mês de agosto. O ato de identificação e a publicação 
do estudo de identificação na verdade são um passo 
importante no processo de reconhecimento e demar-
cação da Terra Indígena Tupinambá.

Isso vem de muito tempo, não é recente, há mui-
tos anos os povos indígenas da região do sul da Bahia 
– posso dizer que não são só os Tupinambás de Oli-
vença, pois há outros povos do sul da Bahia – vêm 
reivindicado o direito às terras tradicionalmente ocu-
padas, como, por exemplo, os Pataxós, no extremo 
sul da Bahia, os Pataxós Hãhãhãe, da Terra Indígena 

Caramuru-Paraguaçu, e outros Tupinambás que vi-
vem na região.

Essa reivindicação vem já de algum tempo, e a 
FUNAI, desde que essas reivindicações chegaram, 
tem desenvolvido um estudo de identificação dessas 
áreas. No caso específico da Terra Indígena Tupinam-
bá, foi realizado um estudo bastante criterioso, deta-
lhado, complexo inclusive. Como resultado desse es-
tudo, identificamos uma área que foi delimitada, com 
a respectiva publicação no Diário Oficial da União, por 
meio da Portaria nº 47.300.

A Terra Indígena Tupinambá, identificada, está 
presente nos Municípios de Ilhéus, Una, Buerarema. 
Representa, em termos de área, 19% da área total do 
Município de Ilhéus, onde está localizada a maior parte 
da terra; 13% da área total do Município de Buerarema; 
e 8% da área total do Município de Una.

A identificação dessa terra indígena, como eu dis-
se, foi fruto de um longo trabalho de investigação histó-
rica e antropológica. Feita essa identificação, também 
foi feito o levantamento fundiário dos ocupantes não 
indígenas dentro da terra identificada. Inclusive fez-se 
um estudo dos valores das benfeitorias que deverão 
ser pagas, conforme determina a lei, aos ocupantes de 
boa-fé para que possam – é um trabalho que a FUNAI 
faz em colaboração com o INCRA – ser reassentados, 
conforme estabelecido na legislação. Temos feito isso 
em outras regiões do Brasil, como é o caso recente da 
Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em que os ocu-
pantes foram reassentados pelo INCRA.

Ainda estamos recebendo as contestações. O pra-
zo para as contestações termina no dia 18 de agosto. A 
FUNAI abrirá os envelopes para fazer a análise dessas 
contestações a partir do dia seguinte ao do término 
do prazo. E a FUNAI terá 60 dias, conforme determina 
a lei, para fazer a análise dessas contestações. Feita 
essa análise, o processo será encaminhado ao Minis-
tério da Justiça, para que possa fazer a análise dessas 
contestações e da análise da FUNAI, para que o Mi-
nistro da Justiça possa tomar as providências cabíveis 
previstas na lei, ou seja, a publicação de uma portaria 
que declara aquela terra como terra tradicionalmente 
ocupada pelos índios. Esse é o procedimento adminis-
trativo que estamos vivendo neste momento.

Sabemos que, em função desse processo de 
identificação e de demarcação da terra indígena na-
quela região, existem tensões decorrentes dos direi-
tos indígenas que estão sendo tratados pela FUNAI, 
que tem essa obrigação constitucional, como também 
dos direitos dos ocupantes não indígenas que preci-
sam ser reassentados. Queremos ressaltar que é uma 
prática da FUNAI procurar encontrar a solução para 
essa regularização fundiária de uma forma pacífica 
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e respeitosa aos direitos dos indígenas previstos na 
Constituição e também aos direitos dos não indígenas 
que, de boa-fé, ocupam a área e precisam ser reas-
sentados pelo INCRA.

A FUNAI já identificou que a Terra Indígena Tupi-
nambá de Olivença tem 47.300 hectares ao todo. Como 
eu disse, cada município tem uma parcela. Já fiz refe-
rência aqui ao percentual da área de cada município. 
A FUNAI fez o levantamento fundiário e identificou, 
nessa vistoria que foi feita dentro da terra indígena, 
as fazendas e as ocupações. Ela também começou 
a fazer o levantamento dessas benfeitorias para fins 
de pagamento.

Portanto, o procedimento administrativo que es-
tamos cumprindo está de acordo com as regras esta-
belecidas no Decreto nº 1.775, de 1996, que regula-
menta o procedimento administrativo de identificação 
e demarcação de terras indígenas no Brasil. A Cons-
tituição Federal de 1988 estabeleceu os princípios de 
reconhecimento pelo Estado brasileiro das terras tra-
dicionalmente ocupadas pelos índios, e cabe ao Poder 
Executivo demarcá-las e proteger os seus bens.

A regulamentação do procedimento demarcatório 
foi feita em 1996 pelo então Ministro da Justiça, Nelson 
Jobim, quando era Presidente da República Fernando 
Henrique. Esse decreto estabelece os procedimentos 
que a FUNAI cumpre e executa para identificação de 
toda terra indígena, desde o início até o fim do proces-
so, cabendo ao Ministério da Justiça criar a portaria 
de declaração da terra. Por fim, a demarcação física é 
feita, e o ato homologatório final é assinado pelo Pre-
sidente da República.

O ato de declaração da terra indígena é o mais 
importante do processo, como, aliás, afirmou o Minis-
tro Carlos Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal, 
quando emitiu o seu voto como Relator do caso da 
Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. O 
ato declaratório é o ato mais importante do processo 
administrativo de identificação.

Trago essas informações sobre o procedimento 
legal, jurídico, que cabe à FUNAI cumprir na nossa 
administração. Estamos cumprindo exatamente aqui-
lo que determina a Constituição e a lei brasileira, mas 
sabemos que, quando um processo legal dessa forma 
jurídica é feito em qualquer região do Brasil – não é 
só na Bahia, mas em todas as outras regiões do País 
–, na maioria das vezes encontramos ocupantes não 
indígenas, e isso gera algum tipo de tensionamento.

Sempre procuramos fazer – segundo a legis-
lação, cumprindo a lei – com que esses direitos dos 
povos indígenas sejam reconhecidos e garantidos e, 
ao mesmo tempo, seja dado um destino justo e ade-
quado, conforme determina a lei, àqueles assentados, 

que são clientela da reforma agrária, clientela do IN-
CRA, e seja feito o pagamento das benfeitorias, como 
determinam a Constituição e a legislação infraconsti-
ticional brasileira.

Essas informações básicas, fundamentais e ofi-
ciais devem balizar e também tranquilizar porque, mui-
tas vezes, informações não oficiais da FUNAI – que 
também não são, tenho certeza, oriundas de nenhuma 
outra instituição oficial – circulam pela região onde es-
tamos promovendo essa identificação e podem acir-
rar ainda mais situações de conflito que poderiam ser 
evitadas se as informações fossem tratadas de uma 
forma absolutamente correta e pautadas nos fatos re-
ais de ocupação daquela área.

Por exemplo, muitas vezes, recebo aqui a infor-
mação de que o número de pessoas não indígenas 
ocupantes da área seria muito maior do que, na ver-
dade, o é, pelos levantamentos que a FUNAI realizou 
na área. E isso, muitas vezes, leva a uma supervalori-
zação das possibilidades de conflito.

Portanto, estamos aqui abertos para este diálo-
go exatamente para que possamos ter o bom senso 
necessário para que esse processo chegue ao fim de 
uma forma tranquila, pacífica, como fizemos no caso 
da terra indígena Raposa Serra do Sol; como fizemos 
no caso da terra indígena Potiguara de Monte-Mor, 
na Paraíba; e como fizemos no caso da terra indígena 
Tupiniquim, no Espírito Santo. Estou citando algumas 
cidadezinhas do Nordeste também porque estão mais 
próximas da realidade que estamos tratando aqui, na 
Bahia.

Estou aqui trazendo essas informações oficiais 
para que possamos responder às perguntas, esclare-
cer as dúvidas e ter a máxima transparência possível 
de todos os procedimentos que estamos cumprindo e 
que são determinados pela nossa legislação.

Mais uma vez, queria agradecer o convite feito 
pelo Deputado Fábio Souto, em nome da Comissão 
de Agricultura, e dizer que estamos sempre abertos 
ao diálogo e de portas abertas, na FUNAI, para o diá-
logo franco com a Câmara, com a Comissão, a fim de 
que sempre possamos trazer as informações, escla-
recer as dúvidas e encontrar soluções que sejam as 
melhores para todos os interessados nessa causa e 
principalmente para os povos indígenas.

Eu, como Presidente da FUNAI, costumo dizer 
assim: “Sou Presidente da FUNAI, a Fundação Nacio-
nal do Índio. Então, é minha obrigação constitucional 
sempre fazer a defesa do direito dos povos indígenas 
e executar aquilo que é determinado pela Constituição, 
pela legislação brasileira.”

Mais uma vez, obrigado. Estou aqui disponível 
para esclarecimentos.
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O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM – Sr. 
Presidente, gostaria de obter a palavra, com base no 
art. 96 do Regimento Interno, para fazer uma recla-
mação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Com a palavra o Deputado Ernandes Amorim. Peço-
lhe que seja breve.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM – Vou 
ser breve.

Sr. Presidente, na verdade, eu estou ouvindo a 
conversa do Presidente e conheço um pouco da si-
tuação da Bahia. Quando ouço uma conversa desse 
nível, em que se diz que vai ter de indenizar algumas 
coisas ou bens de uma propriedade – e conheço o sul 
da Bahia, onde as propriedades têm 90, 100, 200 anos, 
como é o caso de Mato Grosso e de outros setores; 
em Mato Grosso, há um exemplo louco que fizeram 
lá, dando terras aos indígenas, prejudicando milhares 
de pessoas –, vejo que isso vai acontecer também em 
outros lugares.

Por isso, até escuso de participar de uma reunião 
quando parte de um nível desses, de dizer que se vai 
indenizar. Indenizar o quê? Se as pessoas estão lá há 
200, 300 anos! Se fizerem hoje o exame de DNA, vão 
ver que eu sou muito mais índio que muita gente que lá 
reclama. Daqui a pouco, vão retirar pessoas que estão 
trabalhando em suas terras a troco de mixaria porque 
um decreto – não sei nem por quem esse decreto – 
vai desapropriar a área dessas pessoas.

Sr. Presidente, ou esta Casa se impõe, respeita 
e procura fazer um projeto para adequar essa situa-
ção, ou daqui a pouco vamos ter que mudar do Brasil, 
porque todas essas áreas foram indígenas. 

Nós, que somos baianos, sabemos que em Cam-
po Grande, na beira da praia e em tantas outras áreas, 
como a Praça 2 de Julho, havia uma tribo; daqui a pou-
co vamos ter que desapropriar o centro de Salvador 
para entregar aos índios. 

Então, acho que não é por aí. Teríamos que fazer 
um estudo profundo para resolver esse problema. Por 
isso não me permito participar desta reunião até que 
a Câmara se imponha e faça uma lei adequada para 
respeitar os direitos de muita gente que trabalha ali e 
que está produzindo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Passo a palavra à Cacique Maria Valdelice Amaral de 
Jesus, do povo Tupinambá de Olivença, que disporá 
de 15 minutos.

A SRA. MARIA VALDELICE AMARAL DE JE-
SUS – Bom dia a todos. Bom dia, meus parentes. Eu 
sou cacique do povo Tupinambá de Olivença e vivo os 
conflitos do nosso povo, conflitos que não foram os ín-
dios que estão lá na base que geraram, mas, sim, os 

políticos das cidades que, em vez de fazer o seu papel, 
que é governar, eles vão ver a situação dos índios.

Somos cidadãos, votamos, temos sangue na veia, 
lutamos. Eu nunca saí de Olivença; minha família, meus 
troncos nunca saíram de Olivença. Nós sempre vive-
mos ali, com toda a luta. Alguns foram roubados, sim; 
alguns foram comprados, sim, a troco de nada. 

O tempo passado é relatado nas entrevistas, está 
na história, mas nós não vivemos de história; vivemos 
de realidade, de verdade, de vivência.

Aquela é uma terra sofrida, os Prefeitos e os Ve-
readores sabem disso. Toda a terra é maltratada. Há 
desmatamento, os rios são poluídos, e o nosso povo 
está lá, encurralado, sendo obrigado a dizer que não 
são índios, que não são um povo, porque muitas pes-
soas vão lá manipulá-los, dizem que têm dinheiro e 
compram o nosso povo com cesta básica.

Nós queremos a nossa terra, sim. Queremos 
uma terra para viver em paz, para viver com luta, para 
plantar, para colher toda a produção.

Dizem que 20 mil pessoas do PRONAF estão lá. 
São 20 mil agricultores, sendo que 15 mil são índios, 
que entregam tudo o que plantam, o que produzem, 
suas farinhas, nas cidades de Ilhéus, Buerarema e 
Una. 

Falam dos índios, mas não veem a realidade; fi-
cam de cima, olhando. E nós apoiamos este Governo, 
vários dos políticos que estão aqui sabem disso; nós 
apoiamos os Deputados, os Vereadores, o Prefeito. 
Então, por que não ajudam os índios a ter a sua terra 
sem conflito? Não gerem o conflito onde não existe. 

Eu sou cacique desde o começo do movimento 
indígena. Veio o reconhecimento do povo, como povo 
tupinambá. Nós somos tupinambá, sim! Nós somos 
sangue na guerra! Nós somos lutadores! 

Disseram que os índios tupinambás são tupini-
quins. Digam o que quiserem, mas somos um povo! Um 
povo de raiz, um povo de tronco, e isso tem que ficar na 
história. Não é inventar história. Não estou aqui falando 
de quem disse que nós não éramos tupinambás. 

Essas coisas estão gerando muitos conflitos. Mui-
tos jornais estão pedindo ao pequeno agricultor que dê 
50, dê 100 para vir a Brasília difamar um povo que é 
a história do Brasil. O Brasil era todo nosso, sim, mas 
não queremos o Brasil todo, queremos um pedaço para 
viver com dignidade e respeito. (Palmas.)

Os Deputados têm que nos ajudar. Como? Olhan-
do o nosso povo. Temos escolas construídas nos Gover-
nos de Paulo Souto e de Antônio Carlos Magalhães e 
por vários outros Deputados. O Senador César Borges 
também esteve lá e inaugurou uma escola muito bonita 
para o povo tupinambá, onde temos 1.130 alunos. São 
índios do nosso povo, são um povo sofrido. 
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Vocês têm que pensar no que dizem, pois nos 
agridem com o que dizem. Nós somos um sangue. 
Até ontem, éramos parentes de alguns Vereadores. 
Hoje somos inimigos, estamos em lados opostos. Por 
que isso?

Nós contribuímos com o turismo, sim. Estamos 
lá, nós não somos uma falência. Disseram que somos 
o ovo da serpente, a vassoura-de-bruxa. Nós não so-
mos nada disso. Nós somos um povo guerreiro, um 
povo que vem para a luta, um povo que pede apoio, um 
povo que bate em porta, um povo que acorda de ma-
drugada e toma o seu cafezinho. E ainda temos outros 
parentes que são obrigados a trabalhar nas fazendas 
como escravos, de sol a sol, e hoje dizem que não é 
índio. Por quê? Porque a situação lá no sul da Bahia é 
muito difícil. Ainda resistem aos filhos, aos netos, aos 
tataranetos dos coronéis, que antigamente arrancavam 
as unhas dos nossos parentes, cortavam as orelhas 
para dizer que eles não eram um povo. 

Mas nós somos um povo de garra, somos um povo 
que vai lutar sempre e vamos nos defender. Cada um 
defende a sua casa, e nós, povo tupinambá, vamos de-
fender a nossa casa com força e coragem. (Palmas.)

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Obrigado por suas palavras, Cacique Maria Valdelice, 
uma representante do povo indígena.

Passo a palavra ao Vereador Alcides Kruschewsky 
Neto, do Município de Ilhéus, Bahia, também pelo pra-
zo máximo de 15 minutos.

O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Sr. 
Presidente, Deputado Fábio Souto, bom dia; bom dia 
a todos; bom dia, companheiros da comitiva que veio 
para esta exposição, para esta conversa franca. 

Sr. Presidente, permita-me dizer que também 
vou ser franco, como senti a franqueza de suas pala-
vras. Compreendo a sua função, uma função da qual 
o povo brasileiro não pode abrir mão, nem a causa 
indígena.

Quero cumprimentar também a Cacique Valde-
lice, nossa vizinha.

Sou Vereador da cidade de Ilhéus e quero, em 
nome – permita-me, Senador César Borges – Do nos-
so querido Deputado Félix Mendonça, amigo de minha 
mãe e de toda a família, abraçar todos, junto com o 
Deputado Veloso.

Sou morador de Olivença. Moro em Olivença há 
6 anos e sou proprietário lá há 12 anos. A minha casa 
está fora da área que se pretende demarcar. 

Eu escolhi morar em Olivença porque tenho laços 
ali e também porque se trata de um lugar lindo, aprazí-
vel, que Silva Campos já descrevia com poesia.

Fui para Olivença também por causa da minha 
ancestralidade. A minha avó, Hilda do Amaral, do Ama-
ral de Olivença, do Amaral do Padre Amaral, filha de 
Salustiano do Amaral, dizia, toda orgulhosa, no seio 
da família: minha mãe é cabocla de Olivença. São 
motivações que encontramos na nossa vida quando 
escolhemos o lugar para morar.

Antes da minha exposição, na qual eu gostaria 
que V.Exa. me garantisse os 15 minutos, peço a V.Exa. 
que autorize a exibição de um pequeno documentário, 
Imagem de Olivença, para as pessoas que não co-
nhecem Olivença saberem qual é a realidade, o que 
Olivença representa para a Bahia, para o Município de 
Ilhéus, para toda a região. Nós todos vamos afirmar 
que a origem de Olivença como um lugar de conver-
gência de brancos, negros e índios, principalmente, é 
de um aldeamento jesuítico. Nós vamos afirmar isso 
aqui, mas eu queria que o Sr. Presidente autorizasse, 
sem prejuízo do meu tempo, a exibição desse docu-
mentário feito por nós em Ilhéus.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Solicito ao Secretário Moisés que exiba o vídeo do 
Vereador.

(Exibição de vídeo.)
O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Sr. 

Presidente, vou começar a minha exposição. Queria 
pedir ao nobre operador que dispusesse o material 
que trouxemos. 

Antes, gostaria de fazer uma prévia: logo que foi 
publicado no Diário Oficial da União esse relatório, ime-
diatamente procurei as lideranças tupinambás. Telefonei 
para a Cacique Valdelice – ela vai confirmar aqui: “Val-
delice, parabéns. Agora, Valdelice, demarcação em zona 
urbana?” “Olha, Alcides, eu tentei fazer com que nos-
so povo compreendesse, mas eles foram irredutíveis”. 
Citou até a liderança Cláudio Magalhães como sendo 
responsável por essa linha de demarcação em zona 
urbana. A mesma praça do aldeamento, de um lado é 
área demarcada e do outro lado, não? Se o aldeamen-
to era um quadrante? Se a formatação do aldeamento 
é histórica e existem diversas comprovações de que 
era uma prática em todo o Brasil, é um modelo: todo 
o aldeamento jesuítico segue a forma do quadrante. 
Um lado da praça, área demarcada para o oeste; para 
o lado leste, fora da área de demarcação. 

Eu estou livre disso, mas vou chegar à conclu-
são do por que de essa linha não atingir o lado oposto 
da praça, o lado leste. E Valdelice me disse: “Alcides, 
vocês têm 90 dias para contestar. Procurem seus di-
reitos.” “Valdelice, não há possibilidade de se sentar, 
de conversar e de se negociar isso?” “Olha, Alcides, 
vocês têm 90 dias. Vocês podem contestar na FUNAI. 
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Se a FUNAI entender que nós temos razão, ainda resta 
para vocês o Supremo Tribunal Federal.” 

Então, nós tivemos que fazer a defesa. Ou espe-
ravam que fôssemos à imolação, como cordeiros, sem 
saber o que vai acontecer? Então, o que estamos aqui 
tentando fazer é praticar a nossa defesa.

Todo esse processo, Presidente, corre de forma 
parcial, sem consulta às outras partes: é a FUNAI com 
os indígenas; é o antropólogo com os indígenas. Em 
nenhum momento, as outras partes – o município, o 
Estado, aqueles que serão atingidos pela demarca-
ção – são consultadas. É isso o que ocorre em todo o 
processo de demarcação de terra indígena. 

Esta Casa já percebeu isso, motivo pelo qual quer 
mudar a Portaria nº 1.775, de 1996, citada pelo senhor. 
Ela, na verdade, infringe a Constituição quando não 
permite o amplo direito de defesa. 

Os senhores sabem quem determina o estudo, 
quem nomeia o grupo de trabalho? A FUNAI. Quem 
julga as contestações que apresentaremos no dia 
18? A FUNAI. O senhor encomenda um estudo aos 
seus técnicos, constitui um grupo – aliás, foi o Mércio 
Gomes que constituiu esse grupo – e depois julga as 
contestações! Até eu quero participar de um processo 
assim, fica muito fácil! 

Por isso, esse relatório é da forma como mos-
traremos. É com o sentimento da impunidade que 
permeia a sociedade brasileira, fazendo com que a 
violência cresça. É essa a sensação que sentimos tam-
bém quando nos debruçamos e passamos a estudar 
e a conhecer os processos de demarcação de terra 
indígena no Brasil. O mesmo órgão que determina o 
estudo, recebe as contestações, julga e encaminha ao 
Ministério da Justiça dizendo se concorda ou não. Vão 
concordar? Se os senhores encomendaram? Se o se-
nhor já aprovou o estudo, como pode – Desculpe-me, 
sem desconfiar da sua ética, mas a lei impõe até essa 
condição – julgar o que aprovou? Como o senhor pode 
julgar as nossas contestações? Está errado, senhores, 
todos estão desamparados. 

O que os senhores viram sobre esses pequenos 
produtores não é fachada. A grande maioria daqueles 
que produzem naquelas terras são essas pessoas 
mesmo. É gente pequena. O CRASBA, em Buerare-
ma, é como se fosse uma confederação de associa-
ções de produtores. São 36 associações, cada uma 
congregando, no mínimo, 50 produtores. Multipliquem 
e vejam se o número corresponde ao levantamento 
demográfico feito pela FUNAI, se só no CRASBA te-
mos 36 vezes 50 produtores – a senhora diz que são 
índios, eles dizem que não. 

Vamos chegar a essa quantidade de índios daqui 
a pouco. Vamos discutir essa situação. 

(Segue-se exibição de imagens.)
Essa é a área total. O Presidente, no seu pro-

nunciamento, disse que Ilhéus será atingido em 19% 
do seu território, e nós dizemos que serão 25%, que é 
um quarto do território de Ilhéus. O território de Ilhéus 
tem 170 mil hectares, aproximadamente. A área pre-
tendida pela demarcação é de cerca de 48 mil hectares 
(47.376 hectares), sendo que quase 80% dessa área 
fica dentro do Município de Ilhéus. Portanto, por volta 
de 40 mil hectares – é só fazer a conta. 

Então, já discordo dessa informação que o se-
nhor está trazendo como precisa, mas é necessário 
saber quem a leva a V.Sa. Nós precisamos do acesso 
a V.Sa., porque é também a sua reputação, a sua his-
tória que vai estar em jogo. 

Em 1586, vivemos sob a divisão territorial das 
capitanias. Aí começa a história de Ilhéus, com a Ca-
pitania de Ilhéus, que tinha 50 léguas de litoral, indo do 
Rio Jaguaripe, perto do Morro de São Paulo – quem 
conhece a Bahia, sabe muito bem –, a Ilha de Tinha-
ré, indo até o Rio Jequitinhonha, ao sul, que hoje faz 
a divisa dos Municípios de Canavieiras e Belmonte. 
O Rio Jequitinhonha faz essa divisa e era a fronteira. 
Então, 50 léguas de litoral e ia no sentido oeste até 
onde estamos aqui. Brasília era parte da Capitania de 
São Jorge dos Ilhéus. 

Muito bem: todo o litoral era habitado pelos índios, 
a maioria da família tupi, sendo que no interior alguns 
do tronco-jê. Do braço de mar de Camamu, onde hoje 
é a cidade de Camamu, que também foi aldeamento, 
para o norte, para a Baía de Todos os Santos, até a 
divisa com Sergipe, era o território habitado pelos tu-
pinambás. De Camamu para o sul, já era território dos 
tupiniquins, inimigos ancestrais dos tupinambás. 

Quando escolheram o local para fundar a capi-
tal da Capitania, o primeiro local escolhido foi a Ilha 
de Tinharé. Qual foi a dificuldade? A hostilidade dos 
tupinambás, o que fez com que os portugueses bus-
cassem outro local para a instalação da capital. Foi aí 
que chegaram a Ilhéus. A região era habitada por tupi-
niquins, que eram mais amáveis com os portugueses 
e permitiam uma relação melhor, fazendo com que os 
portugueses iniciassem a colonização na Capitania. 
Foi aí que surgiu o que hoje chamamos a cidade de 
Ilhéus, fundada no roteiro de São Sebastião, antes ilha. 
Por isso, a denominação dos ilhéus. E ali habitavam 
os tupiniquins. 

Olivença surge no século XVII. Alguns dados infor-
mam até 1640 e outros dados, 1650 – já Silva Campos 
afirmando ali 1650. Em seguida, começa a construção 
da Igreja Nossa Senhora da Escada, que é um mar-
co importante, começa a ser construída em 1680. Em 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50693 

1692 já se tem notícias de funcionamento da igreja. A 
sua conclusão deve ter ficado por volta de 1700. 

Em 1758, Olivença é levada à categoria de Vila 
Nova de Olivença, a partir da extinção do aldeamento, 
com as leis do Marquês de Pombal. Então, Olivença é 
aldeamento extinto. Isso é preciso ser compreendido, 
para que possamos explicar. Com essa extinção, essa 
área passou a ser devoluta – futuramente, nos nossos 
argumentos, provaremos isso –, e as áreas que eram 
devolutas passaram ao domínio do Estado, no final 
do século XIX. 

Muito bem: em 1912, Olivença volta a fazer par-
te do Município de Ilhéus, depois de ter vivido a sua 
situação de independência, como uma vila indepen-
dente, como era independente a Vila dos Ilhéus, a Vila 
do Pontal, entre outras. Olivença também viveu a sua 
independência, com Câmara de Vereadores e tudo, 
inclusive com representantes dos índios na Câmara. 
Então, em 1912, ela volta a fazer parte do Município 
de Ilhéus. 

Esse é o quadro apresentado no relatório da 
FUNAI. Vejam, ali, uma planta baixa do que é mais ou 
menos, hoje, Olivença. Essa área escura é a área que 
se pretende demarcar. A área clara são as outras ruas 
de Olivença. Aí só está o centro de Olivença. Oliven-
ça não é só isso. Há diversas outras localidades, que 
chamamos de bairros – Cai n’Água etc. Ali, ao centro, 
mais embaixo, há 2 quadrados: o menor, a Igreja Nossa 
Senhora da Escada; o maior, a Praça Cláudio Maga-
lhães, que era o antigo Largo do Aldeamento. 

É a isto que me refiro. Ora, se o aldeamento je-
suíta, como demonstra esse quadrante ao lado, que 
é um mapa de época, que os senhores podem obser-
var... Esse mapa, que faz parte do relatório da FUNAI, 
apresenta como era o quadrante de um aldeamento 
jesuíta: a igreja e casa dos 2 lados. É exatamente essa 
situação que estamos vendo aqui. Não dá para ver 
perfeitamente porque o lado claro também faz parte 
do quadrante. 

Então, eles estão tentando delimitar, fazendo um 
ziguezague aqui dentro de Olivença, podem observar. 
Vêm por uma determinada rua. Subindo ali, já seria o 
balneário, aquele onde os senhores viram as piscinas. 
Ali para trás, já está o Centro Cultural de Olivença. Ali 
para trás, há uns 3 hotéis, pousadas e diversas casas. 
Quando chegam à praça, eles fazem esse contorno na 
praça, voltam, contornando a igreja, e seguem para o 
lado sul, meio para oeste e, lá mais adiante, na linha 
de demarcação, indo na direção de Una, descem em 
direção ao litoral, chegando até a praia, durante vá-
rios quilômetros.

Aí está o mesmo mapa apresentado no relatório 
da FUNAI. Veja só, Sr. Presidente, o que quero apre-

sentar a V.Sa., confiando na postura ética de um órgão 
que é do Brasil e que representa a causa indígena do 
País, que não pode permitir que essa causa venha 
prejudicar a legítima causa do índio brasileiro. É para 
isto que estamos querendo chamar a atenção: uma 
causa como essa registrada na história vai prejudicar 
a legítima causa do índio do Brasil.

Muito bem. Então, esse quadrinho, essa marca 
amarela que os senhores estão vendo ali e essa ou-
tra marca aqui embaixo do quadro representam exa-
tamente as propriedades das lideranças tupinambás 
de Olivença. Acima, 3 casas ou 2 casas da família do 
Sr. Cláudio Magalhães, o mentor político desse movi-
mento. É ele que inicia tudo isso através de um parti-
do político – não vou citar a legenda, mas é isso que 
acontece. E aqui embaixo há umas 4 ou 5 casas da 
família da Cacique Valdelice, na Praia de Batuba, lo-
cal nobre, ao lado de um hotel 5 estrelas, conhecido 
como Jubiabá, e ao lado também do maior empreen-
dimento turístico do Brasil voltado para pessoas que 
frequentam praia: Cabanas Praia de Batuba. Ali há 4 
ou 5 casas – estão ali as fotografias – que pertencem 
à família da Cacique Valdelice, estranhamente, fora da 
área demarcada!

Então, perguntamos: por que um lado da praça 
está incluído na área a ser demarcada e o outro lado, 
não? Sabe por que isso acontece, Sr. Presidente? 
Porque os entes federativos ainda não estão acom-
panhando o processo de demarcação. Se houvesse 
acompanhamento externo, esse favorecimento não 
estaria acontecendo. 

Não há justificativa para não se demarcarem os 
2 lados da praça. Ou se demarca toda a zona urbana 
ou não se demarca. Zona urbana! Com escolas, igrejas 
de diversos credos, investimento turístico, um balneário 
construído antes de 1960 – o relatório fala que foi em 
1960, mas antes ele já estava pronto –, frequentado 
por todo o Brasil! Índio não vai poder cobrar tarifa. Vai 
servir para quê? Não pode cobrar ingresso em área 
indígena, tarifa, nada. É um centro cultural feito para 
todos. Uma praça em que ninguém nunca impediria, 
em momento algum, que qualquer índio manifestasse 
suas tradições, seus rituais. Nunca houve impedimento. 
Por que demarcar a zona urbana? Por quê?

Olivença. Essa é a Igreja Nossa Senhora da Es-
cada. Aqui, ainda na época da Ouvidoria, o Ouvidor 
Veras informava à população de Olivença, mais ou 
menos em 1760, 1761, com 110 ou 120 casais. Vejam 
as etnias que povoavam o aldeamento. Vejam o último 
nome: Nova Barcelos, Nova Santarém, Nova Olivença. 
A fonte dessa pesquisa são os anais do 2º Encontro 
Internacional de História Colonial, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Está ali. Vilas Indí-
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genas da Comarca de Ilhéus. Habitavam em Olivença, 
segundo as pesquisas, tabajara, tupiniquim, camacã, 
botocudo ou aimoré. Onde está o tupinambá habitando 
ali? Não está, porque não habitava. E quem vai dizer 
isso mais adiante não sou eu.

O que a FUNAI pretende? A FUNAI aprova um 
estudo e diz o seguinte: existe uma etnia chamada tu-
pinambá, ela vive tradicionalmente na região de Oli-
vença e precisamos de 47.376 hectares para abrigar 
esses índios.

Tupinambá: ser ou não ser? Não sou eu que es-
tou inventando esse título. O relatório prévio, anterior 
a esse estudo aprovado, feito pelo antropólogo Jorge 
Luiz de Pádua, que também participou desse estu-
do, o primeiro texto do relatório prévio tem este título: 
Tupinambá, ser ou não ser? Porque há controvérsia. 
Quem quer assumir a identidade tupinambá pode as-
sumir. Para mim, não tem problema algum. A conven-
ção internacional autoriza isso, infelizmente. Agora, o 
próprio texto da FUNAI questiona. 

Em 1997, a primeira notícia oficial é do Serviço 
de Assistência ao Índio. O Chefe vai à região de Sa-
pucaieira. Ele diz: “Fui lá acompanhado por uma an-
tropóloga da cidade de Coimbra, Portugal”. Vejam bem 
isso. Lá, ele diz que identificou um grupo meio arredio, 
vivendo em 14 casas cobertas de palha, barro batido. 
E, no final, ele pede o reconhecimento deles com índios 
da etnia pataxó hã-hã-hãe. Está ali a carta de 1997, 
assinada por Antonio Manoel da Silva. 

Ao mesmo tempo em que pede esse reconheci-
mento, ele pede cesta básica. Cesta básica quem pede, 
Valdelice, é o Chefe do Serviço Nacional do Índio. Ele 
que pede cesta básica.

A FUNAI, em 2000, responde a essa carta. Sabem 
o que a FUNAI diz? Primeiro, cita a Maria Ilda Paraíso 
em diversos trechos com fundamento. Maria Ilda Paraí-
so pergunta: “Quais as etnias que viviam em Olivença? 
Descendentes de quê?” E explica por que os aimorés, 
ou guerens, ou botocudos também se encontram no 
aldeamento. É que, depois da Guerra dos Ilhéus, pra-
ticamente dizimaram a população de tupiniquins. E aí 
os próprios tupiniquins são levados pelos portugueses 
ao sertão, onde capturam aimorés e trazem. É o que 
diz Maria Ilda. Está aí o trecho. 

Uma carta muito bem fundamentada pela FUNAI, 
assinada no ano 2000, em 18 de abril de 2000, por 
Joani Silvana Capiberibe de Lyra, socióloga, FUNAI/
UNESCO. Ela termina essa carta dizendo: “Conside-
rando que as referências históricas... que nenhuma 
referência histórica fala de... todas as referências his-
tóricas...” Um momentinho, por favor. A carta da Joani 
é preciosa: “Considerando que Olivença era terra tra-
dicional de tupiniquins,” – Maria Ilda Paraíso, tão cita-

da no relatório da FUNAI – “considerando que não há 
nenhum registro, nenhuma referência sobre a presença 
de pataxós na região de Olivença...” Aí, ela pede que 
um estudo seja efetuado. Mas a resposta é essa. 

Em 2002, o pedido, o reconhecimento, um pare-
cer, mesmo citando um trecho que contraria, de Maria 
Ilda Paraíso, dizendo que Olivença é área de tupiniquins 
– vejam lá, marcado de amarelo –, remanescentes dos 
tupiniquins, grupo considerado extinto na Bahia. 

A FUNAI, então, recebe esse parecer que pede 
o reconhecimento dessa etnia como tupinambá de 
Olivença. 

Quando questionamos etnia, ninguém quer di-
zer que não existam na região descendentes de índio. 
Nós queremos saber por que essa falsa informação 
constante do processo dizendo que são tupinambás, 
porque ninguém é maluco de dizer que Olivença não 
tem uma descendência indígena. E se eu for morar em 
Olivença, por causa desse laço da minha avó? Então, 
não estamos nos contradizendo. Quem está se con-
tradizendo é a FUNAI. Ora é uma etnia, ora é outra. 
Se isso não é motivo para que não se demarque terra, 
é uma história. Agora, nós queremos saber por que 
essa falsa informação constante do relato, constante 
do estudo aceito e aprovado.

Passamos a compreender uma coisa. No re-
latório prévio feito pela FUNAI, que antecede esse 
estudo aprovado pelo Presidente Márcio Meira, o an-
tropólogo Luiz de Paula pede, de forma dissimulada, 
a contratação da antropóloga portuguesa Susana 
Dores de Matos Viegas: “A autora mantém relações 
de amizade, inclusive o índio. Um contato com a au-
tora, na busca de outros materiais por ela publicados, 
ou recolhidos, é fundamental para o desenvolvimento 
de um bom trabalho na região”. Ele está indicando a 
contratação dela, Presidente. Ele faz uma indicação 
velada da contratação da antropóloga portuguesa. E 
é o que acontece. 

A D. Susana, antropóloga portuguesa, é contrata-
da. Ela vem ao Brasil, parece-me que de 1995 a 1997, 
fazer seu estudo da tese de doutorado para a Univer-
sidade de Coimbra, para defendê-la lá. E a tese dela 
é sobre tupinambás. Ela tinha que achar tupinambá 
de alguma forma. É ela que acompanha o Chefe da 
FUNAI a Sapucaieira em 1997. Aquela antropóloga de 
Coimbra, Portugal, que está ali na carta da FUNAI de 
1997, é ela. Aqui, o Jorge Luiz de Paula, quando a in-
dica, faz de conta que não conhece, que só conheceu 
alguns artigos dela. E faz a indicação para contratação 
dela, o que aconteceu. Quem paga as passagens dela 
são as universidades portuguesas, junto com alguns 
órgãos do Brasil. Ela é contratada por 12 mil dólares 
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para fazer esse estudo de delimitação de terra indí-
gena tupinambá.

O que diz o relatório da FUNAI? Que há uma 
população tupinambá estimada em aproximadamente 
3 mil. Está aqui, pág. 1, 25. Eles se baseiam num ca-
dastramento que é feito na FUNAI e na FUNASA para 
dizer qual é o número de índios que habitam a região 
a ser demarcada. 

Muito bem. Agora, vamos ao contraditório. Olhem 
os dados que nós encontramos. Primeiro, aqui, do lado 
direito, um levantamento feito pela própria antropóloga 
Susana Viegas, que se torna coordenadora do grupo 
de trabalho da FUNAI que faz o estudo. Ela é a coor-
denadora. Num levantamento demográfico que vem 
fazendo através dos anos, em 1998, ela diz: 350 índios, 
número, pesquisa para este estudo. É ela que diz. 

Numa carta dirigida à FUNAI em 1995, uma se-
nhora chamada Maria de Lourdes Farias Santos – essa 
carta é citada na resposta da FUNAI do ano 2000 – fala 
de 800 pessoas aproximadamente, que de rosto são... 
Enfim, identificando-as como indígenas. 

E aqui um painel que encontramos na FUNA-
SA.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Alcides, eu gostaria de dizer que você tem mais 5 
minutos para concluir.

O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Pois 
não. Vou concluir.

No painel da FUNASA, então, um painel de 1998, 
olhem aqui o que diz: identificando a localidade Ilhéus/
Olivença, pataxó hã-hã-hãe, 1.200 indivíduos, 1.200 
índios. 

Queremos saber também onde está a verdade, 
porque agora nós trouxemos aí um relatório que apon-
ta 7 mil índios.

Como se deu esse alastramento? Aí, sim, é que 
ocorre a utilização de logística da FUNAI, da FUNASA, 
de ONGs, que proporcionou esse alastramento, por-
que, na verdade, cooptou pessoas oferecendo vanta-
gens: olha, você vem... A primeira carta a FUNAI pede 
o quê? Cesta básica. Agora, senhores, esta Comissão 
tem de determinar uma visita a Ilhéus para apurar junto 
ao Banco do Nordeste o que está acontecendo com 
as verbas do PRONAF destinadas à agricultura fami-
liar. O financiamento está suspenso. Sabem por quê? 
Inadimplência. Quem se cadastrava como índio tinha 
direito a esse financiamento. Essa notícia se alastrou. 
Quem não quer tomar mil para pagar com 750? Numa 
situação dessas... 

Ali, são cópias de contratos feitos com o Banco do 
Nordeste, e nós temos notícia, inclusive, de cobrança 
de comissão, porque os agricultores denunciaram.

Na medida em que nós fomos, então, esclarecen-
do à população, aconteceu uma coisa inusitada nesse 
processo de demarcação de terra no Brasil. Pela pri-
meira vez, aconteceu descadastramento. Nós fomos 
contando a história: olha, gente, aqui habitavam tupi-
niquins. Olha, cuidado, vão prejudicar as pessoas, as-
sim, assado. Você perde a sua propriedade, você lutou 
para permanecer dono dela, na posse dela, enquanto 
outros resolveram vender. Olhem o que aconteceu: 
descadastramento. As pessoas passaram a procurar 
a FUNAI e a FUNASA para pedir a retirada do nome. 
Aí, a FUNASA começou a querer dificultar.

Hoje, mais de 200 pessoas já tiraram o nome 
desse cadastro. E foram ameaçadas inclusive de se-
rem processadas por falsidade ideológica, porque não 
concordam com essa tese tupinambá, essa teoria tu-
pinambá.

A Procuradoria do Município, inclusive, não es-
tava recebendo da FUNAI as informações do cadas-
tramento.

Um dos casos citados no relatório. É incrível esse 
caso. Antonino Melgaço. Em vários trechos do relatório 
da FUNAI, ele é citado com índio. E aqui nós encon-
tramos nas nossas pesquisas um pedido de concor-
data de 1925. É o primeiro índio que pede concordata 
no Brasil. É citado em todo o relatório, referido como 
índio. Estão ali embaixo os trechos. O último, apesar 
de ser índio, era contra Marcelino. Olhem lá: Hortêncio 
Antonino Melgaço, que também era índio.

E segue o relatório, Presidente, em vários trechos 
dizendo: “Os tupinambás resistiram durante 4 séculos. 
Resistiram em suas terras”. 

E fala da importância dessa terra, da relação deles 
com a terra, com a Batalha dos Nadadores, de 1560; 
com a Igreja Nossa Senhora da Escada, de 1680; com 
o Largo do Aldeamento, que eles usam para praticar 
seus rituais, suas tradições; com a Festa da Puxada do 
Mastro, de 200 anos ou mais. Mas, aí, fomos ler uma 
obra produzida para respaldar essa tese. Sabem por 
quê? Esse relatório desprezou toda a história. Toda 
fonte renomada, toda fonte confiável foi desprezada 
por citações modernas de obras recentes, pós-1997. 
Essas obras foram fabricadas para respaldar essa tese, 
inclusive pela própria Viegas. Ela escreveu uns 3 livros 
depois de 1997. Um deles é Identificação e Delimitação 
de Terra Indígena Tupinambá de Olivença. 

Quer dizer, em detrimento da literatura confiável, 
fabricou-se uma literatura moderna, e, porque é a FU-
NAI que julga as contestações, os antropólogos seguem 
no relatório, Presidente, citando cinicamente uns aos 
outros. Viegas cita Luiz de Paula. Viegas cita, em al-
gumas páginas do relatório, a si própria, pelo menos 
20 vezes, as suas próprias obras. Que cara de pau! 
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Está aí, ela cita. Agora, olhem o que tem o livro dela 
Terra Calada. É quando ela diz: “Como foi que surgiu 
o nome Tupinambá de Olivença?” Eu vou concluir, Sr. 
Presidente, mas eu preciso contar essa história. Ela 
diz que, numa reunião do CIMI em 1997, logo depois 
daquela visita a Sapucaieira, com aquele Chefe do Ser-
viço Nacional do Índio, encontram lá um representan-
te do CIMI com uma professora de Sapucaieira, e, de 
repente, a indagação: “E você, a que etnia pertence?” 
A resposta foi rápida e surpreendentemente firme. A 
professora. Isso é Viegas contando no livro dela Terra 
Calada, de 2007. Está aqui toda a descrição do livro, 
para quem quiser, a página...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
O senhor tem 1 minuto para concluir.

O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Es-
tou encerrando. 

Então, ela diz: “A resposta foi rápida e surpreen-
dentemente firme: tupi, meu avô era de Olivença e ele 
era tupinambá”. Aí, pronto, fundou-se a etnia tupinambá 
de Olivença, após algumas discussões.

Agora, mais embaixo, na página 30, olhem o que 
ela diz: “Como tive oportunidade de argumentar deta-
lhadamente, a propósito do estudo antropológico para 
identificação da terra indígena Tupinambá de Olivença 
(VIEGAS, 2005),” – ela citando ela própria no próprio 
livro – “o histórico da ocupação dessa região monta-
nhosa, a partir da memória oral de um conjunto vasto 
de índios e não índios, mostra com clareza que os ín-
dios, fossem camacãs, botocudos ou outros” – ela não 
cita os tupiniquins para não ficar chamando a atenção 
que é terra de tupiniquim, ela começa a omitir a etnia 
tupiniquim – “índios que viviam nessa região de Oliven-
ça no início do século XX a abandonaram,” – Viegas 
dizendo, a coordenadora do trabalho da FUNAI – “não 
sendo, portanto, os antepassados dos tupinambás de 
Olivença que ali vivem hoje”. Ela está dizendo na obra 
dela que os índios de Olivença não descendem dos 
índios de Olivença. São outros índios. Os que viviam 
em Olivença até a década de 30, trinta e tantos, aban-
donaram as terras.

Sabem o que eu pergunto? Se não são de lá, 
qual é a relação causal com a Batalha dos Nadadores, 
com a Igreja de 1680, com a Puxada do Mastro, de 
mais de 200 anos, se eles não têm nem 100 anos na 
região? Como pode essa região ser importante para 
o seu modo de ser e estar no mundo, para a cultura 
de suas tradições, como pode se não viviam ali? Que 
laços emotivos os ligam aos cemitérios históricos ci-
tados, então, no relatório? Vão deixar o Presidente da 
República assinar isso? O senhor vai levar o relatório 
para o Ministro da Justiça assinar dessa forma? Com 
esse conteúdo? Nós vamos pesquisar isso historica-

mente, vai ficar registrado na História. Vão assinar uma 
farsa, uma falsificação.

(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – Eu 
peço que respeitem a palavra do Alcides, como foram 
respeitados todos os oradores anteriormente.

O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Es-
tou concluindo, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, a própria FUNAI reconhece que 
essa demarcação vai atingir um número expressivo de 
ocupantes não índios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Alcides, eu peço que conclua.

O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – À 
maioria ela recomenda engrossar a fileira do MST.

Estou finalizando, Sr. Presidente.
E aí ela reconhece que as terras são produtivas. 

Portanto, não são passíveis nem de reforma agrária. 
Olhem lá: existem grandes áreas produtivas em pro-
priedades de não índios.

Mais adiante. As políticas sociais em conflito. Os 
Governos Federal e Estadual investindo na região, 
fazendo casa de farinha, dizendo que vão beneficiar 
466 famílias, fazendo o Luz para Todos, são dezenas 
de placas como essas. E agora vão tirar esses agricul-
tores dizendo o seguinte: saiam todos, acabou tudo, 
o que estávamos dizendo não é verdade. Essa terra 
toda é terra de índio.

As consequências. 
As repercussões. 
Em Buerarema, 4 mil fechando a BR; em Ilhéus, 

5 mil. 
As notícias. 
É para encerrar, Sr. Presidente, é porque essa 

questão é muito importante. Mércio Pereira Gomes e a 
questão Tupinambá de Olivença. Prestem bem atenção. 
Esse era o Presidente da FUNAI até 2007. Foi ele que 
assinou a nomeação para a constituição do grupo de 
trabalho da FUNAI. É ele que assina. Com esses no-
mes que nós citamos: a Susana Viegas, a portuguesa, 
o Luiz de Paula, que se cita que a princípio não quer 
reconhecer a etnia tupinambá e depois é forçado.

Aí ele recebe esse estudo, em 2004, salvo enga-
no, e aqui adiante já estão as associações de lá, até 
sem assinatura, porque a FUNAI faz a carta e esquece 
de pegar a assinatura daqueles que deveriam assinar, 
dos signatários. 

Alício Amaral e Cláudio Magalhães, o mentor po-
lítico da história. Está ali dizendo ao Presidente: “Ou 
demarca ou vamos invadir terra. Nós estamos invadindo 
terra para você aprovar logo esse estudo”. 
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Agora, carta assinada pela cacique Valdelice, com 
o mesmo teor: “Ou assina logo essa demarcação ou 
vamos invadir terra”. 

E aqui, a COIAB pedindo a cabeça do Presidente 
Mércio Gomes. Está aqui. Ele cai. Ele não aprova esse 
estudo. Ele encomenda, determina o estudo, recebe o 
estudo, começa a receber pressões, mas não aprova 
o estudo. Ele segura. Ele está estudando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Conclua, Alcides, por favor.

O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Con-
cluindo, então, Sr. Presidente. 

Último quadro. O parecer Mércio Pereira Gomes. 
Isso aí eu vou ler. Faço questão de ler.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Mas V.Sa. não tem tempo para ler. Quero que con-
clua.

(Tumulto no plenário.)
O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Muito 

bem, Presidente. Concluindo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Eu quero esclarecer, Alcides, que o Prefeito de Una 
lhe cedeu 5 minutos. Por isso, eu o deixei estender-
se mais.

O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – E 
o Prefeito de Ilhéus também lhe cedeu mais 5 minutos. 
Eles vão falar aquém do tempo a que têm direito. 

O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Obri-
gado.

Eu já estou encerrando. Esse é o último quadro, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Eu dou 1 minuto ao senhor. Um minuto!

O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Muito 
obrigado. Agradeço muito. É o suficiente.

O Mércio Pereira Gomes, então, passou a co-
mentar e a falar muito no seu blog. Podem consultar o 
Blog do Mércio. E apagou de repente esses comentá-
rios. Mas eu já os tinha salvado na memória do meu 
computador.

Olhem o que ele diz: “O relatório inclui áreas 
que, levando em conta as ressalvas restritivas do Su-
premo, dificilmente poderiam ter sido consideradas 
como de ocupação permanente e tradicional ao tem-
po da promulgação da Constituição de 1988 e com 
isso prejudicou a legitimidade para as áreas sobre as 
quais se poderia aprovar a ocupação permanente e 
tradicionalmente com mais facilidade. Eis no que dá 
a precipitação e o afobamento no reconhecimento de 
terras indígenas”. 

As recentes ressalvas exaradas pelo Supremo. A 
principal ressalva é a 19ª, que requer a presença das 
entidades. Outra é a que deve identificar a terra ocupada 
durante a promulgação da Constituição em 1988 como 
marcadora da ocupação indígena permanente.

E ele diz: “Em ambos os casos, o relatório de 
identificação está omisso”. E propõe: “É preciso que 
os tupinambás vejam todas as possibilidades de ação, 
inclusive, acima de tudo, de negociação. Entre correr 
o risco de perder o caso no Supremo Tribunal Fede-
ral por conta das ressalvas que eventualmente serão 
alegadas no contestatório dos terceiros interessados, 
melhor buscar meios de obter um território que se 
torne real”. 

Se ele, com essa categoria que tem, o Presiden-
te da FUNAI, que acompanhou durante a maior parte 
do tempo toda essa problemática, todo esse estudo, 
exara esses comentários, não sou eu, um leigo, que 
vai dizer o contrário.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Passo a palavra ao Dr. Luiz Henrique Uaquim da Silva, 
Presidente da Comissão do Pequenos Agricultores dos 
Municípios de Ilhéus, Una e Buerarema, pelo prazo 
de 15 minutos.

Eu gostaria de dizer que logo em seguida falará o 
Prefeito Nilton Lima, de Ilhéus; depois, o Prefeito Djair 
Brischner; e, por último, finalizando as exposições, João 
Martins da Silva Júnior, Presidente da Federação da 
Agricultura do Estado da Bahia.

Vamos respeitar o tempo, já que temos um re-
corde de inscrição nesta audiência pública. Temos 
15 Deputados inscritos para falar. De antemão, peço 
também aos Deputados que se atenham ao tempo 
de 3 minutos.

Com a palavra o Sr. Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE UAQUIM DA SILVA – 

Quero cumprimentar a todos, na pessoa do Sr. Pre-
sidente Fábio Souto, e agradeço o convite para vir 
aqui. 

Esta audiência é de uma grande responsabili-
dade, não só para a Comissão, mas também para o 
Presidente da FUNAI, que está presente, e para todos 
os Parlamentares que estejam aqui hoje.

Eu sou agricultor e sou formado em Arquitetura 
pela Universidade Federal da Bahia. E digo também 
o seguinte: acho até que a cacique não falou muito 
porque talvez tenha dificuldade de falar em português. 
Por isso, o discurso dela foi exíguo. 

Estou dizendo isso pelo seguinte: quando era 
menino, eu brincava de índio e gostava, tenho afeição 
e respeito à história indigenista, agora, é preciso dizer 
aqui que movimento é esse. Um Deputado levantou-se 
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para não participar desta audiência após o pronuncia-
mento do Dr. Márcio. 

Dr. Márcio, não sei se o senhor entendeu o que 
o Vereador Alcides disse, mas acho até que o senhor 
deveria levar esse pronunciamento do Dr. Alcides, que 
é um documento que pode ajudá-lo a resolver essa 
questão. Parece que o senhor não conhece ainda o que 
está acontecendo na região sul da Bahia, em Ilhéus, 
Buerarema e Una. Parece que o senhor recentemen-
te assumiu o posto de Presidente da FUNAI. E tem 
uma responsabilidade muito grande, porque o senhor 
está diante de um movimento de interesses espúrios, 
escusos. Esse movimento, pelo que se entende hoje 
como causa indígena, não se põe de pé. Por quê? Por-
que esse movimento vem contrariar, Sr. Márcio, toda 
a política do Governo Federal; esse movimento vem 
tirar todos os agricultores assentados com sua cadeia 
produtiva definida, socioeconomicamente estabeleci-
da. Como é difícil, Sr. Presidente, montar uma cadeia 
produtiva hoje no Brasil!

Entendo que existe uma confusão muito grande 
na carência dos serviços do Estado. Sei que todos 
eles são carentes desses serviços, escola, segurança, 
saúde. Agora, vocês não podem colocar um projeto 
como esse em cima de terras particulares para aten-
der a essa carência do Estado. É preciso definir o que 
vocês querem. É preciso respeitar a cultura indígena, 
porque os exemplos que estão aí, Dr. Márcio, foi o que 
o Deputado disse, não são os melhores. Os assenta-
mentos que vocês têm feito, e vou ilustrar aqui com o 
que o senhor disse... A questão de ordem dos pataxós 
hã-hã-hães, relatada pelo Ministro Nelson Jobim, foi 
votada por unanimidade do Supremo Tribunal Federal 
a favor dos agricultores. Ninguém ocupou as terras de 
Pau Brasil. Venderam, arrendaram aos agricultores, e 
depois que está tudo montado aparece denúncia para 
confiscar títulos.

O Estado não pode passar ao agricultor propa-
ganda enganosa. Título não é propaganda enganosa, 
título é documento para ser respeitado. A FUNAI tem 
de conviver com essa política de hoje. Não se pode 
pegar uma pessoa aculturada que vive dentro da ci-
dade, nas escolas, nos serviços médicos, para colocar 
tutelado dentro de uma reserva, como se fosse um 
mico-leão-dourado. Tem de respeitar essas pessoas. 
Elas precisam ser tratadas com dignidade. 

Como esse projeto de tirar agricultores, que até 
dão depoimentos dizendo que estão felizes em ga-
nhar 1 salário mínimo por mês, quando produzem e 
vendem, porque eles têm água, eles têm o Luz para 
Todos... Tinham o PRONAF, Sr. Márcio, tinham, por-
que vocês destruíram tudo. Está suspenso, senhores, 
o PRONAF em Ilhéus. Sabem por quê? Porque eles 

cadastraram 7 mil pessoas nas ruas sem saber nem 
quem são. Tem até americano cadastrado. Ali tem uma 
pasta com 260 pessoas que não querem mais pertencer 
a esse movimento e se descadastraram. Isso é uma 
vergonha para o Brasil.

Faço uma colocação sobre um manifesto de um 
movimento de solidariedade ibero-americana. Esse 
movimento produziu um documento em 2004. Ele dizia 
o seguinte: ameaça da agenda indigenista no Brasil. 

O Presidente disse: “Eu sou o Presidente. Ape-
nas estou cumprindo a minha missão, o meu papel”. 
Ele estava se desculpando, porque é pressionado para 
fazer. Ou vocês acham que isso não é uma pressão? 
É tudo em cima de pressão. Se a lei fosse perfeita, o 
Supremo Tribunal, quando demarcou a Raposa Ser-
ra do Sol, não colocaria 19 condicionantes. Se a lei é 
perfeita, não é preciso condicionante, cumpra-se a lei. 
Mas a lei é frágil, e isso é normal, ninguém consegue 
fazer uma lei perfeita. Vejam que ele citou o 1.775, a 
ordem administrativa de demarcação.

Olhem o que o Alcides disse: os entes federados 
não participam, porque eles não convidam. O art. 2º, § 
3º, fala sobre isso. Eles convidam quando eles querem. 
O que fez o Supremo agora? Está lá a 19º condicio-
nante: agora, é obrigatório os entes federados partici-
parem. Sabem por quê? Para não acontecer o que ele 
mostrou. Uma cacique e o Cláudio Magalhães, que é 
o líder, tiraram a casa deles de dentro da demarcação 
e botaram a minha roça, a do pequeno, a do outro. Por 
que não botou a dele se ele é o líder? Qual é a dife-
rença entre ela, ele e os outros agricultores? Sabem 
o que é isso? Eles sabem que depois podem vender, 
mas eles não dizem, Sr. Márcio, ao pequeno agricul-
tor que ele vai perder o título. E o senhor diz aqui que 
vai pagar as benfeitorias. Nunca pagou o que vale. Por 
isso vocês fizeram acordo agora com Mato Grosso do 
Sul. Foram 2 acordos. Um, pagar o que vale a terra. O 
outro, os entes federados participarem da demarcação. 
Se cumprirem isso, terão muito mais terra para demar-
car, tenho certeza, porque muita gente quer vender. 
Os senhores não podem é querer demarcar terra em 
cima de terra de particular; têm de respeitar o estado 
democrático de direito. Isso é um absurdo! 

Por isso quero deixar o meu depoimento claro. 
Esse processo de demarcação foi denunciado por esse 
movimento, que denuncia o seguinte: desde 1960, o 
Governo Federal vem sendo pressionado para fazer 
demarcação de terras. os senhores têm de entender 
por que uma área que causa tantas dúvidas, cheia de 
problemas, é demarcada? Por que chega a ser demar-
cada? Pressões de órgãos e organizações internacio-
nais com interesses espúrios à ordenação brasileira. 
Será que alguém aqui é a favor de tirar 20 mil pessoas 
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para colocar meia dúzia? De 5 mil pessoas cadastradas 
no meio da rua, quem vai morar nessa terra? 

O art. 231 da Constituição de 1988 é muito claro: 
terra tradicionalmente ocupada é aquela permanente-
mente ocupada. Ninguém mora – alguns moram. E os 
outros que não moram? 

Sr. Presidente Márcio, faça uma perícia, não olhe 
só para o que está escrito. Existem falhas. Se o senhor 
olhar para o que está escrito, o Supremo não o deixará 
fazer a demarcação. Contratei, Sr. Márcio, em nome 
dos agricultores, a melhor historiadora que existe, uma 
mulher de 76 anos que foi professora da sua equipe de 
mestrado; contratei Ilmar Galvão, ex-Ministro do Su-
premo, para emitir um parecer. Isso nos custou muito 
caro – e não temos dinheiro para isso. Ao colocar no 
Diário Oficial, o senhor causa o maior terror aos agri-
cultores que vivem de salário mínimo produzindo. É 
preciso ter responsabilidade nessa questão, é preciso 
respeitar as pessoas que estão produzindo. 

Presidente, faço também um pedido ao senhor. O 
Governo Federal tem gastado muito nessas questões 
indigenistas. Está lá registrado na Internet, pela Minis-
tra do Supremo, que os maiores custos processuais 
que tramitam hoje dentro do Congresso ou dentro do 
Supremo referem-se a questões indígenas. Onde está 
o erro de tudo isso? Nessas fragilidades da lei, na fal-
ta de respeito para com a lei. Contratam pessoas que 
fazem o trabalho de forma unilateral, sem a participa-
ção de ninguém. O senhor mesmo disse que vai julgar 
quem contratou. Como pode uma coisa dessas? O 
senhor deveria pesar pela verdade, voltar o processo, 
colocar as pessoas para participar – ganharia muito 
mais que isso. 

Talvez, se o senhor pagar o preço de mercado, 
muita gente vai querer vender. Que a FUNAI, então, 
compre as terras e as dê para essas pessoas traba-
lharem, mas que não estabeleça essa política, não 
contrarie tudo o que o Governo Federal, o que essas 
pessoas têm lutado para fazer – consolidar uma bacia 
econômica, social e economicamente produzindo. O 
senhor vai desagregar tudo? Para onde vão as pesso-
as da região urbana, de Olivença? São 4 mil pessoas; 
se tiverem mil ou 2 mil índios lá – não sei –, todos vão 
perder a propriedade, porque ela passa a ser da União. 
Isso não é dito quando se vai fazer o cadastramento 
no meio da rua; dizem que é só para benefícios pe-
cuniários. Vendem até bolsa, auxílio-natalidade, tudo; 
está tudo na Polícia Federal. Só uma pessoa que es-
tava aqui hoje – já não sei onde está agora – tem 9 
processos. Estão extorquindo pessoas de jazidas, in-
terditando estradas, invadindo esbulhos possessórios 
a toda hora. Isso é uma cartilha montada pelo MST que 
estão praticando, orientados por organizações interna-

cionais. Precisamos nos libertar disso, não podemos 
perder a nossa soberania. 

Para esse movimento – e todos sabem disso – só 
existe um interesse maior agora: a plurinacionalidade. 
A responsabilidade é dos senhores. Parece-me que já 
está nas mãos do Exmo. Sr. Deputado Michel Temer 
um projeto para, em 10 a 15 anos, tornar essas terras 
uma nação indígena única. Eles vão explorar tudo o 
que está dentro dessa terra, e vamos ficar a ver navios. 
Veja como a história que estamos contando aqui em 
10 minutos, de 1500 até hoje, passa rápido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Peço ao senhor que conclua, Sr. Luiz Henrique. Para 
isso, dispõe de mais 2 minutos 

O SR. LUIZ HENRIQUE UAQUIM DA SILVA – 
Quero encerrar deixando aqui o meu apelo. A história, 
Srs. Deputados, em relação a essa demarcação, está 
sendo construída agora. Se V.Exas. estão tomando co-
nhecimento dessa história agora, já fazem parte dela, 
serão os responsáveis, daqui a 20 ou 30 anos; também 
poderão ser os responsáveis pelas guerras lá dentro, 
porque ninguém vai entregar nada de graça. Somos 
donos, não somos grileiros, não somos invasores. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Obrigado, Dr. Luiz Henrique da Silva.
A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Pela ordem, concedo a palavra à Deputada Alice 
Portugal.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Muito 
obrigada, Deputado Fábio Souto. 

Primeiro, quero pedir licença a essa egrégia Co-
missão. Sou membro titular da Comissão de Educação 
e, em função de ser baiana, ter intimidade com o fato, 
dispus-me a participar hoje desta prestigiosa Comis-
são da Câmara dos Deputados. 

Exatamente pelo perfil desta Comissão, quero 
pedir a V.Exa. que mande retirar das notas taquigrá-
ficas a palavra que, talvez exaltado pela emoção, o 
último orador pronunciou, quando chamou os convi-
dados presentes aqui hoje de “indivíduos fantasiados”. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Peço que se retire das notas taquigráficas essa pas-
sagem do pronunciamento.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Agra-
deço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Tenho certeza de que não foi dita de forma desres-
peitosa. 

(Manifestação dos convidados.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Peço que respeitem a palavra da Deputada Alice 
Portugal.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – E, tam-
bém, Sr. Presidente, em relação aos Deputados, porque 
ele próprio se identificou como fantasiado de Deputado. 
E nós todos não estamos fantasiados aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Peço que se retire essa passagem.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Peço 
que pautemos o debate. Eu, na condição apenas de 
Deputada da Casa, estarei atenta às outras falas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Entendi a solicitação de V.Exa., Deputada Alice Por-
tugal. 

Peço que se retire essa expressão dos autos.
A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Obri-

gada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Passo a palavra ao Prefeito Nilton Lima da Silva, do 
Município de Ilhéus.

Antes, eu gostaria de registrar a presença dos 
representantes da Articulação dos Povos Indígenas do 
Brasil – APIB; do Sr. Moacyr Leite, Prefeito de Uruçu-
ca e Presidente da AMURC, que representa todos os 
Prefeitos da região cacaueira; do Vereador Romualdo 
Cardoso, do Município de Una; do Vereador Arimar 
Mota, também do Município de Una, e da Coordena-
dora da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, 
Dra. Giselle Dupin, que se fazem presentes nesta dis-
cussão tão importante para os produtores rurais e os 
povos indígenas do Estado da Bahia.

Passo a palavra ao nobre Prefeito de Ilhéus, Dr. 
Nilton Lima da Silva.

O SR. NILTON LIMA DA SILVA – Bom dia, Sr. 
Presidente, Deputado Fábio Souto; demais compo-
nentes da Mesa; Deputados regionais Geraldo Si-
mões e Veloso, em nome dos quais saúdo os demais 
Deputados aqui presentes; correligionários de Ilhéus; 
Sr. Moacyr Leite, Presidente da AMURC; Vereador 
Alcides Kruschewsky Neto; Prefeitos aqui presentes; 
cacique Valdelice; Sr. Presidente da FUNAI; senhoras 
e senhores.

Sr. Presidente, “não devemos gerar conflito em 
áreas onde não há conflito”. Essas foram as últimas 
palavras da cacique Valdelice, dotada de uma perso-
nalidade ímpar e, também, instalada em um território 
que hoje vive sem conflito. Em tal território se fazem 
presentes grandes lideranças e autoridades para evi-
tar um futuro conflito devido a essa iniciativa de de-
marcação de terras indígenas que compreende de 25 
a 26% da territorialidade de Ilhéus. Esse percentual é 

quase semelhante também na sua proporcionalidade 
às Prefeituras de Una, Buerarema e São José. 

Ilhéus é uma cidade com 1.710 quilômetros de 
extensão territorial, população de quase 250 mil ha-
bitantes, combalida pelas crises que atravessamos, 
principalmente a regional, com a vassoura-de-bruxa. O 
êxodo nos causa grande prejuízo – não só em Ilhéus, 
como em toda a região. Não poderia, na qualidade de 
gestor, deixar de estar aqui presente para defender 
os interesses da nossa população, os interesses da 
territorialidade de Ilhéus. 

Assim o faremos, Sr. Presidente. Usaremos até 
o último centavo de nossa receita para não ser sub-
traída a sua territorialidade, em respeito àqueles que 
tudo construíram ao longo de suas vidas. Se hoje, 
como bem disse aqui o Dr. Luiz Henrique, tirarmos 20 
mil pessoas para colocar 2 mil pessoas, que resultado 
teremos como municipalidade? 

O Município de Ilhéus dará ênfase constante à 
decisão judicial, mesmo porque entramos como litis-
consorte necessário e judicialmente brigaremos por 
tudo aquilo que os Srs. Alcides e Luiz Henrique pro-
nunciaram.

É preciso compreensão e respeito às partes 
para se dar cumprimento ao art. 231 da Constituição 
Federal. 

Nosso território indígena merece respeito. A ca-
cique Valdelice disse que cada um cuida de sua casa. 
Assim o faremos, Sr. Presidente. Brigaremos até o úl-
timo instante pelas causas de Ilhéus, pela sua territo-
rialidade e pela sua receita. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Agradeço ao Prefeito Nilton Lima, do Município de 
Ilhéus. 

Passo a palavra ao Prefeito Djair Brischner, do 
Município de Una, por 10 minutos.

O SR. DJAIR BRISCHNER – Querido amigo, 
Deputado Fábio Souto, Valdelice, representando aqui 
a tribo indígena, queridos Deputados e Prefeitos, que-
ro dizer que há uma preocupação muito grande para 
nossa região. Sabemos que, desde os anos 60, exis-
tem ONGs que têm interesse de criar dentro do nosso 
País um Estado. 

Pergunto ao Presidente da FUNAI: será que não 
tem uma ONG por trás dos índios, por trás da FUNAI, 
que queira realmente criar esse Estado? Será que 
os índios novamente não vão ser penalizados? Fico 
preocupado. 

Una não aguenta mais ter suas terras tomadas. 
Lá há uma bendita RESEC que já levou um pouco de 
Una. A reserva biológica de Una era de 7,5 mil hecta-
res. Hoje são 18,5 mil hectares. As pessoas que foram 
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tiradas das suas propriedades estão lá, na cidade de 
Una, a pedir esmolas na porta do Prefeito, na porta dos 
Vereadores. E não temos nem como socorrer. 

Quero dizer aos queridos amigos – conheço al-
guns índios aqui – que fiquem bem atentos, porque 
podem ser novamente usados por essas ONGs inter-
nacionais. Não sei se tem alguém por trás. Eu gosta-
ria de saber o que eu vou fazer com os pequenos e 
médios proprietários que vão para a cidade de Una 
sem emprego. 

É preciso, queridos Deputados, amigos aqui, que 
todos tenham bastante cuidado. Tenho certeza de que 
essa luta vai ser muito grande. Vai se derramar sangue 
lá no nosso Município de Una – tenho certeza disso. 
Na qualidade de Prefeito da cidade de Una, não vou 
ter como amparar, assim como não tive como amparar 
aqueles que foram despejados das suas terras para 
se criar a reserva biológica de Una Maior.

Essas são as minhas palavras. 
Agradeço ao Deputado Fábio Souto e a esta Co-

missão. Agradeço a todos. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado, Prefeito Djair. 
Passo a palavra ao Dr. João Martins da Silva Jú-

nior, Presidente da Federação da Agricultura do Estado 
da Bahia – FAEB. 

O SR. JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente da 
FUNAI, senhores produtores e senhores índios.

Na qualidade de Presidente da Federação da 
Agricultura, que representa os produtores, eu gostaria 
de me dirigir ao Presidente da FUNAI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– S.Sa. se ausentou por 2 minutos, mas logo retor-
nará.

O SR. JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR – Eu 
gostaria de me dirigir a ele levando a nossa preocupa-
ção com referência a essa demarcação. 

Em primeiro lugar, devo dizer que a Federação 
da Agricultura não é contra a demarcação das terras 
indígenas. A nossa preocupação – e ela tem cabimen-
to, depois de ouvir o Vereador e as pessoas que me 
antecederam – é com a procura do que realmente é a 
verdade, com a busca de fatos históricos, aquilo que 
dê fundamento a essa demarcação. 

Por outro lado, Sr. Presidente, estamos extre-
mamente preocupados porque naquela área vivem e 
trabalham 20 mil pessoas. Vinte mil pessoas – como 
disseram o Vereador e o presidente da associação de 
lá – já articuladas no processo produtivo – e por que 
não dizer? –, pessoas que contribuem para que Ilhéus 
possa viver.

Fora isso, também a nossa preocupação é com 
referência ao problema social, além do desemprego 
e da expulsão dessas 20 mil pessoas. 

Faço esse questionamento – e gostaria que o 
Presidente da FUNAI estivesse aqui. Fizemos um le-
vantamento de dados sobre etnia, que nos mostrou 
que lá habitavam os tupiniquins, e não os tupinambás. 
É preciso atentar para esse fato. 

Todas essas dúvidas nos levam a dizer que o 
Presidente da FUNAI deve fazer uma reflexão mui-
to grande sobre tudo aquilo foi dito aqui, não só pela 
cacique, como também pelos oradores que nos ante-
cederam. 

Tenho em mãos diversas declarações, até da fa-
mília Amaral mesmo, de que estavam inscritos como 
índios. Dizem o seguinte: “Informamos que o Sr. An-
tônio Carlos da Silva Amaral cancelou o seu cadastro 
indígena, assim como o de sua família”. Tenho diversos 
no mesmo sentido. 

Dr. Márcio, fiz uma observação. Em primeiro lu-
gar, quero dizer que a Federação da Agricultura – eu 
represento mais de 70 mil produtores – não é contra a 
demarcação. Na verdade, deve-se buscar a veracidade 
dos acontecimentos históricos, para saber se aqueles 
índios que estão pleiteando aquela terra realmente vi-
veram e viviam lá antes de 1988. 

Levantei aqui a minha preocupação de que hoje 
existem, morando ou trabalhando, 20 mil pessoas que 
fizeram suas vidas naquela região, produzindo riquezas 
e até a subsistência deles mesmos. Existem 5 acam-
pamentos de sem-terra, assentados naquela região 
de pretensa desapropriação. Das 600 propriedades, 
70% são de pequenos produtores. 

Levantei para reflexão, principalmente sua, o fato 
de que fomos procurar dados, e todos os fatos histó-
ricos que encontramos levaram-nos a afirmar que lá 
não viviam tupinambás, mas sim tupiniquins. 

Tenho em mãos, Dr. Márcio, documento da FU-
NASA que diz o seguinte: “Informamos que o Sr. An-
tônio Carlos da Silva Amaral cancelou o seu cadastro 
indígena, assim como o de sua família.” 

Tenho diversos documentos como esse. Isso nos 
deixou em dúvida: realmente o que está acontecendo 
em Ilhéus é algo sério ou é algo, como afirmado pelo Ve-
reador, construtivo ou se será um palco de conflito?

Lerei o art. 231 da Constituição Federal: 

“São reconhecidos aos índios sua orga-
nização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, compe-
tindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens”. 
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Se for provado o que está sendo pleiteado, nós 
aceitamos. Mas até ser provado, porque muitas coisas 
foram questionadas, vamos ter de questionar na Jus-
tiça essa demarcação. 

Vou ler também uma sentença do Supremo Tri-
bunal Federal em relação ao caso Raposa Serra do 
Sol. O Ministro Ayres Britto, na apreciação da PET nº 
3.388, é categórico ao estabelecer que terra demar-
cável é tão somente aquela que o índio tenha esta-
do ocupando em outubro de 1988. De modo efetivo, 
definiu o chamado fato indígena, ou seja, a data da 
promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. 
Mencionou e materializou a ocupação indígena como 
chapa radiográfica. 

É disso que precisa aquela região, de uma chapa 
radiográfica, para saber a verdade do fato: 

“Numa palavra, o entrar em vigor da nova 
Lei Fundamental Brasileira é a chapa radiográ-
fica da questão indígena nesse delicado tema 
da ocupação das terras a demarcar pela União, 
para a posse permanente e usufruto exclusivo 
dessa ou daquela etnia aborígine.”

Volto a afirmar que a Federação não é contra a 
demarcação, mas quer que se faça dentro da lei e se 
busque a verdade, aprofundando-se, porque nenhum 
desses oradores que me  antecederam falou que era 
contra demarcação. Apenas questionaram a veracida-
de de afirmações da FUNAI. Também questionamos, 
pois que temos diversos documentos que provam o 
contrário.

Por último, eu gostaria de fazer um apelo, Dr. 
Márcio: antes de esgotado o prazo de 18 próximo, que 
se retome, se faça uma reflexão e se revise até os da-
dos que estão nas mãos do senhor, para que não te-
nhamos conflitos. Peço a Deus que eles não ocorram. 
Trata-se de conflitos muito diferentes daqueles que o 
senhor conheceu quando da demarcação de Raposa 
Serra do Sol. São pequenos produtores, pequenas 
propriedades, pequenos moradores. Aquilo que o se-
nhor viu ali é um retrato exato de quem está morando 
lá. É diferente daquilo que se viu em Raposa Serra do 
Sol: grandes fazendeiros, grandes arrozeiros. Lá, não: 
é o povo que vive naquela região há mais de 50 anos, 
os pequenos produtores, como Geraldo conhece me-
lhor que ninguém – temos diversos assentamentos. 
O Geraldo sabe disso porque ajudou diversos assen-
tamentos lá. 

Era isso, Sr. Presidente. 
Faço esse apelo, de público, ao Presidente da 

FUNASA, no sentido de que faça essa reflexão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Agradeço ao Presidente da FAEB, Dr. João Martins, 
pela participação e pelo esclarecimento também. 

Passarei agora para as inscrições dos Deputa-
dos. 

Antes, informo que temos um número recorde 
de inscrições nesta audiência pública: são quase 20 
Deputados.

Mais uma vez, peço a cada Deputado que use 
estritamente os 3 minutos permitidos pelo Regimen-
to. Mais uma vez, peço solidariedade para que todos 
os Deputados que queiram se pronunciar tenham a 
oportunidade de fazê-lo.

Passo a palavra ao Deputado Veloso.
O SR. DEPUTADO VELOSO – Sr. Presidente, Srs. 

Prefeitos, Vereadores e Deputados, no dia 3 de agosto 
deste ano, realizamos uma audiência pública da Co-
missão de Direitos Humanos na cidade de Ihéus. Antes 
dessa data, fui procurado por vários pequenos produ-
tores, em virtude do clima hostil naquela região. 

Previamente, encaminhei requerimento à Co-
missão de Direitos Humanos, e fomos à cidade de 
Ilhéus. Naquela oportunidade, ouvimos um represen-
tante indígena, o Líder Cláudio Magalhães, além de 
Luiz Henrique da Silva, Presidente da Comissão de 
Pequenos Produtores. 

Meu objetivo, Sr. Presidente, é evitar conflitos, pois 
que o clima naquela região já era desagradável. 

Hoje, tenho certeza, Presidente Márcio Meira, de 
que V.Sa., depois de ouvir a explanação feita aqui – e 
de que não tinha conhecimento antes – irá fazer, por 
certo, uma reflexão. 

Violência gera violência. Não podemos colaborar 
com a violência. Índios e pequenos produtores, temos 
de nos respeitar. 

Não somos contra demarcação de terra, mas 
queremos que se faça justiça, que se dê aos índios 
aquilo que eles têm direito. 

Sou da cidade de Ilhéus. Quando chego à minha 
base, sou procurado por produtores. Os Deputados Ge-
raldo Simões e Félix Mendonça, que também são da 
região, Sr. Presidente, são procurados frequentemente. 
E o que dizer amanhã depois desta reunião? 

Peço encarecidamente ao Dr. Márcio Meira que 
use exclusivamente da sua sensibilidade. Que hoje, 
depois de ouvir essa explanação, faça uma reflexão 
sobre o que vai servir de respaldo para que se tome 
uma decisão. Espero que essa decisão seja tomada 
com justiça.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Passo a palavra ao Deputado Geraldo Simões, que 
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trocou seu tempo com o Deputado Leonardo Vilela, 
inscrito em segundo lugar. 

O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES – Pre-
sidente da Comissão, Deputado Fábio, Deputados do 
Plenário, o tempo é curto e peço permissão para não 
citar todos. 

Quero dizer aos presentes que sou do PT, um 
partido que se tem empenhado muito na defesa dos 
povos indígenas, pela demarcação de terra, assim 
como pela reforma agrária, pelos pequenos agriculto-
res e pela agricultura familiar. 

Independente de ser do meu partido, eu lia e fi-
cava indignado com a história da Batalha dos Nada-
dores, em que um Governador-Geral do Brasil chegou 
em Ilhéus no século XVI. Dizem que morreram tantos 
índios que de Ilhéus a Olivença o mar ficou vermelho. 
Lembro também de ter lido relatos de príncipes euro-
peus que andavam por ali e narravam a vida pacífica 
e bonita dos índios naquele período de 1800.

Em relação a esse relatório da FUNAI, tenho di-
vergências e digo por quê. Todos sabem que as terras 
foram transferidas da Coroa para os Estados no século 
XIX. A partir daí, o Estado fez a concessão de terras 
para particulares. Vejo que há famílias que ocupam 
essas terras há 100 anos, há várias gerações. De fato 
é uma área de pequeno produtor. A história da nossa 
região dá conta de que 90% das propriedades são in-
feriores a 100 hectares. 

Pela minha avaliação, o documento da FUNAI 
tem um relato histórico. Justifica-se tratar de índios 
naquela região, mas não que o povo indígena ocupe 
aquela terra hoje para requerer a posse, como diz o 
art. 231 da nossa Constituição.

Quero dizer ao Presidente que esse relatório da 
FUNAI levou instabilidade à nossa região. Temos um 
conflito que dura 40 anos entre Camacã, no Brasil, e 
Itaju, na Colômbia, que não resolvemos ainda, com 
mais de 30 mortes, inviabilizando 3 Municípios. Não 
podemos repetir esse fato nos Municípios de Ilhéus, 
Una e Buerarema. 

A minha proposta ao Presidente da FUNAI é no 
seguinte sentido: o senhor sabe que há um movimen-
to forte em setores políticos do Brasil de reduzir essa 
política que respeita o povo indígena, tratado hoje pelo 
Presidente Lula, inclusive, com repercussão forte nesta 
Casa. Há um pensamento forte nesta Casa que quer 
retirar da FUNAI a prerrogativa de, por portaria, dizer 
que essa terra é ou não indígena, e transformar isso 
em lei. O senhor sabe que se for feito por lei nunca 
anda pela composição do nosso Congresso. 

Seria de bom tom a FUNAI arquivar esse rela-
tório e fazer um estudo nessa área. Estou convencido 
de que esse estudo vai dizer o que estou dizendo. Sei 

que tem índios lá, mas não índios para ocupar mais 
de 47 mil hectares. 

Poderíamos fazer isso em conjunto com a Câmara 
dos Deputados, com o Congresso Nacional, sem que-
rer estimular conflitos e animosidades entre os nossos 
irmãos índios e nossos irmãos produtores. Longe de 
mim pensar dessa maneira. Esse relatório da FUNAI 
não ajuda a situação do Municípios de Ilhéus, Una e 
Buerarema. 

Apelo ao Presidente pelo arquivamento desse 
relatório e aprofundamento dos estudos, para que to-
memos uma decisão racional que mereça ser tomada 
naquela região do sul da Bahia. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Agradeço ao Deputado Geraldo Simões. 

O Deputado Ernandes Amorim já se pronunciou; 
o Deputado Duarte Nogueira ausentou-se no momen-
to, assim como os Deputados Moreira Mendes e Celso 
Maldaner.

Concedo a palavra ao Deputado Valdir Colatto, 
Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. 

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria dizer aos 
convidados, ao Dr. Márcio Meira, Presidente da FU-
NAI, que temos o maior apreço pelos povos indígenas. 
Há indígenas em todo o Brasil: são 450 mil, segundo 
estatísticas do IBGE, com cerca de 110 milhões de 
hectares de terras já demarcadas e uma projeção para 
20% do território brasileiro, que resultaria em torno de 
160 milhões de hectares.

Para que se tenha uma ideia, Sr. Presidente, o 
que se planta no Brasil hoje ocupa uma área de 47 
milhões de hectares. 

Esse debate de hoje nesta sala já aconteceu em 
outros Estados, Srs. Deputados – em Santa Catarina, 
no Paraná, no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso 
do Sul. Houve aqui audiências acaloradas. Enfim, isso 
aconteceu em todos os Estados brasileiros.

Essa situação tem um nome: FUNAI. A FUNAI 
está gerando essa grande confusão, esse conflito en-
tre brasileiros – para mim, brasileiro é todo mundo. Eu, 
que sou descendente de italiano, sou brasileiro, assim 
como o índio, o mulato, o preto, o branco; todos somos 
brasileiros. O índio precisa realmente é de assistência 
social, saúde e educação do Governo. É isso o que o 
Governo tem de fazer e não dar terras aos indígenas 
e deixá-los passar fome, querer que voltem a caçar, a 
pescar, que voltem ao estado primitivo. Eles também 
são cidadãos brasileiros. Essa é uma realidade no Bra-
sil todo. Precisamos dar um jeito na situação.

Ouvi de um Prefeito que os recursos que se 
gastam com as decisões da FUNAI são feitos para a 
própria FUNAI. Ouvi, não do Presidente Márcio, mas 
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do Mércio, o outro Presidente, o seguinte: “Como vou 
julgar uma ação de recurso contra uma coisa que eu 
fiz?” Ele disse isso pessoalmente para nós e para al-
guns Deputados. É o que acontece com a FUNAI. 

Na verdade, por trás disso há toda uma confusão 
e uma trama de antropólogos contratados pela FUNAI 
de Portugal e de outros países, que fazem a mesma 
coisa. De acordo com o relatório, Sr. Deputado, em 
Santa Catarina, 20 áreas são questionadas, áreas de 
pequenos agricultores também. Agora mesmo, estamos 
com 360 agricultores nas cidades de Saudade e Cunha 
Porã, nas quais não há índio. Nos registros de cartório 
de 100 anos para trás nunca houve um índio. 

O Presidente sabe, fizemos o relatório de uma 
comissão formada pelo ex-Ministro Márcio, mostrando 
essa realidade, mas a FUNAI nem analisou – não era 
no seu tempo, era outro o Presidente. Todas as ações 
feitas para defesa foram indeferidas liminarmente pela 
FUNAI, porque é ela mesma que faz. Isso acontece 
não só na FUNAI, como também no IBAMA e no IN-
CRA. Há toda uma estrutura montada para socializar 
o Brasil. Não tenho medo de falar isso porque, se le-
varmos em conta as questões ambiental, fundiária, 
indígena e quilombola, chegaremos à conclusão de 
que 71% do Brasil estará socializado. Um socialismo 
que alguns pensam ainda, inclusive o Presidente do 
INCRA, que se vai implantar no Brasil, um socialismo já 
ultrapassado, que não existe mais. Estamos num País 
democrático, em que o direito da propriedade tem de 
ser respeitado. Essa é a verdade. 

Esta Casa, infelizmente, Sr. Presidente, está aco-
vardada e não toma a decisão que deve tomar: fazer 
uma lei dizendo no sentido de que se respeite a Cons-
tituição e que a criação de novas terras indígenas tem 
de ser feita pelo Congresso Nacional. Nós, Deputados 
e Senadores, somos covardes, não tomamos essa 
decisão, e os burocratas da FUNAI fazem esse traba-
lho por nós: contratam antropólogo, assinam laudos e 
documentos, e o que é pior, não pagam. O Deputado 
Zonta sabe disso. Em Santa Catarina, temos uma terra 
que foi desapropriada em 1985, pelo então Presidente 
José Sarney, e até hoje não foram pagas as benfeito-
rias. Não há dinheiro para isso. 

O dia que for levantado quanto em dinheiro há 
nessa questão da FUNAI, o Brasil vai ficar estarrecido. 
Não há dinheiro no mundo para pagar isso tudo, que é 
um direito, e um dia a Justiça vai fazer cumprir e res-
ponsabilizar as pessoas que estão agindo tendencio-
samente, ideologicamente, sem respeitar a legislação 
para que se possa trabalhar nessa questão.

Tem direito o indígena? Tem. Vamos buscá-lo de 
acordo com a Constituição de 1988. Está lá: as terras 
tradicionalmente ocupadas, ponto, e não as imemo-

rialmente ocupadas, que nós vamos buscar a voltar 
a 1.500.

Essa é a discussão que está aí. Um dia ela vai 
ser decidida, mas a FUNAI tem que parar com essa 
história. Hoje, se se considerar a questão indígena, a 
questão dos sem-terra, que também não é problema 
de terra, Deputado Zonta; os sem-terra têm 77 milhões 
de hectares desapropriados e 1 milhão de famílias. 
Nós plantamos 47 milhões de hectares, e 6 milhões de 
famílias. Não é terra. Há alguma coisa maior por isso, 
que é a socialização das terras brasileiras e há alguém 
que se ilude em pensar que o Brasil vai se tornar um 
País socialista, via campo, socializando, primeiro, as 
propriedades. 

É isso que está por trás disso tudo. Quero deixar 
o fato registrado nesta Casa, porque todos os docu-
mentos que vemos, as ações da FUNAI, do INCRA e 
inclusive do meio ambiente são nesse sentido. E as 
pessoas são as mesmas. O time é o mesmo. E é um 
time, talvez aí, dentro de 1 Ministério, 2 agora, ideoló-
gicos, que fazem esse papel dentro do Governo. 

O Presidente Lula não concorda com isso, pu-
blicamente, mas assina atos, portarias, decretos que 
levam concretamente a fazer o que está acontecendo. 
Estamos criando um conflito entre irmãos brasileiros, 
e isso é muito perigoso, tanto com indígenas, como 
quilombolas, porque somos todos iguais.

E vi essa questão aqui da cacique que deixou 
a Casa fora e que foi denunciada. É até bonita, uma 
praia, não é? Quem sabe a gente um dia vai visitar. 
Acontece em outras áreas também. Eu já vi inúmeras 
propriedades em que estrategicamente se tirou pro-
priedade de fora, com tal fazenda, não sei o quê, que 
foram lá, que, coincidentemente, essas pessoas fica-
ram fora do perímetro demarcado. Isso acontece no 
Brasil inteiro, e a FUNAI sabe do que estou falando, o 
Dr. Márcio sabe do que estou falando. E essa discus-
são, já a fizemos “ene” vezes. Todo Estado do Brasil é 
igual, é um xerox. 

Isso aqui, Srs. Deputados, Srs. Prefeitos, é um 
xerox do que acontece com a situação no Brasil. Por-
que isso é uma cartilha que a FUNAI determina, monta 
os esquemas, faz as estruturas e provoca situações 
como esta, da Bahia. Infelizmente, temos mais um 
imbróglio. 

Pedi ao Presidente Michel Temer que coloque em 
votação o projeto de 2 ex-Presidentes da Casa, Depu-
tados Ibsen Pinheiro e Aldo Rebelo. São 2 Presidentes 
que têm projeto determinando que a criação de novas 
terras indígenas seja feita pelo Congresso Nacional.

Quero fazer aqui um apelo aqui ao Ministro Gil-
mar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
para que publique o acórdão da Raposa Serra do Sol. 
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São 19 itens que determinam parâmetros dentro de um 
processo que precisamos resolver, pelo menos acabar 
um pouco com os conflitos. Que S.Exa. publique esses 
parâmetros aprovados pelo Supremo Tribunal Federal. 
Aliás, dá para desconfiar que haja pressão forte para 
que não sejam publicados esses acórdãos, os quais 
vão colocar limites em muitas situações, como, por 
exemplo, expansão de novas áreas e outras ações 
que hoje não estão sendo respeitadas.

Então, Sr. Presidente, queria deixar registrado que 
esse filme já vi. Srs. Deputados da Bahia, Srs. Prefeitos, 
isso acontece no Brasil inteiro. Um dia isso vai parar. 
Espero que a Justiça faça isso. Nem a decisão do Mi-
nistro Aires Britto, que está colocando exatamente a 
interpretação da Constituição brasileira de que a terra 
indígena não é respeitada neste País.

Se a Constituição brasileira não é respeitada, 
o que vamos esperar do resto? Obrigado, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zonta) – Dando 
sequência aos Deputados inscritos, passamos a pala-
vra ao Deputado Félix Mendonça.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores visitan-
tes, debatedores, ouvimos aqui brilhantes exposições. 
Quero, inclusive, referir-me especificamente a Alcides 
Kruschewsky, uma tradicional figura da região do ca-
cau.

Mas quero dizer o seguinte: se a política da FU-
NAI estivesse certa, os nossos índios que estão aqui 
não estariam na atual situação. E é graças até à Val-
delice que eles ainda têm lá escolas, colégios. O que 
o índio brasileiro precisa principalmente é integrar-se à 
sociedade brasileira. Houve um Prefeito que disse com 
muita clareza que o índio não pode ser tratado como 
mico leão, ficar na sua reserva como se fosse um bicho, 
uma ave, uma coisa dessas, separado da sociedade 
brasileira. Não é isso. O índio quer que seus filhos vão 
para as escolas, quer que seus filhos se formem, quer 
que eles participem da sociedade, não querem mais 
viver como viviam os seus antepassados. Essa é uma 
visão distorcida da FUNAI.

A FUNAI mostrou toda sua incompetência ao lon-
go desse tempo todo e criou problemas sérios para o 
Brasil. Um deles é a reserva Ianomâmi, uma reserva 
imensa, que tem fronteira com outros países. E ago-
ra mesmo, na Europa, o cacique Inanomâmi está lá 
dizendo que o Brasil está contra ele. O que ele quer 
dizer é que os senhores estão criando um país dentro 
do País. Isso é uma falta de nacionalidade, de patrio-
tismo com o qual nem os nossos índios concordam. É 
uma atuação da FUNAI distorcida.

Eles estão aqui. Perguntem a eles se estão sa-
tisfeitos com o que vivem. Se a FUNAI não gastasse 
dinheiro em outras coisas, gastasse com os índios 
que estão realmente necessitando de apoio, a situa-
ção seria diferente. Mas eles não tiveram o apoio da 
FUNAI, não. Eles tiveram o apoio, sem dúvida, dos 
Governos, dos Estados e do Brasil. Mas eles nunca 
contaram com a FUNAI. 

O que se cria hoje nessa reserva é, sem dúvi-
da, uma distorção terrível. E o senhor disse aqui que 
essa criação foi baseada em antropólogos, baseado 
em estudos perfeitos, isso não existe. O que demons-
trou aqui ao INCRA é que ele está empenhado em 
tumultuar a situação que existe na Bahia. Se a FUNAI 
quiser fazer uma coisa certa, marca-se a reserva e os 
índios serão tratados diferencialmente, porque eles pre-
cisam ser tratados de tal maneira, mas não querendo 
criar áreas de conflito. E o que a FUNAI está tentando 
fazer é criar áreas de conflito em regiões que vivem 
pacificamente.

Vamos colocar as coisas no seu ponto certo. 
Precisamos é de um critério de demarcação, porque 
a FUNAI, Sr. Presidente, não pode legislar, não. Aliás, 
os funcionários que assumem esses cargos se julgam 
legisladores e começam a legislar. A FUNAI está que-
rendo legislar sobre o problema indígena. Quando os 
senhores quiserem legislar, vão para o voto, vão buscar 
lá sua representação e venham para cá legislar. Legislar 
por conta própria não existe. Isso é distorção.

Precisamos fazer imediatamente uma legislação 
própria, levando-se em conta as definições de como 
deverão ser feitas as demarcações. Essa é a situação 
certa. E tenho certeza de que isso contribuirá muito 
mais para o índio, muito mais para o País e muito me-
nos para aqueles que, ao invés de ocuparem cargos 
para exercê-los com responsabilidade, procuram tu-
multuar as situações existentes – onde não existem 
conflitos, criar conflitos.

O que precisamos é de um apoio ao índio, um 
apoio sério, que os transforme em cidadãos brasileiros 
que possam estar na nossa sociedade, possam ter seus 
filhos formados, possam ter seus filhos em situação de 
igualdade com todos os brasileiros. Teremos que dar 
a eles condições especiais. Isso, sim, a FUNAI deve-
ria fazer, e não fazer demarcações esdrúxulas, como 
esta que está acontecendo na região de Ilhéus, por-
que esses índios da região já foram transplantados, na 
época, para o Posto Paraguaçu. Quando o Governador 
Landulfo Alves criou o Posto Paraguaçu e transportou 
esses índios para terras excelentes, na região do Rio 
Colônia. Essa que é a posição.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Félix Mendonça.

Com a palavra a Deputada Alice Portugal.
A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Sr. 

Presidente, pronuncio-me como não-membro e agra-
deço a acolhida. Sou membro titular da Comissão de 
Educação, mas não sou filha da região, mas acolhida 
como filha em muitas de suas cidades. Sinto-me na 
obrigação também de levantar alguns temas.

Quero parabenizar o Presidente da Federação 
da Agricultura, que teve uma posição muito pondera-
da sobre a matéria, e me parece que aqui hoje temos 
que ir em busca da ponderação.

Em primeiro lugar, quero dizer que, efetivamen-
te, não podemos, num processo de adjetivação tão 
intensa, transformar o relatório em decisão já tomada. 
O relatório está aí e estamos aqui a discuti-lo e objeti-
vamente há de se ter uma parcimônia porque a cada 
adjetivação dessa os ânimos se exaltam, de parte a 
parte. E, evidentemente, ver homens pacíficos, como 
o nosso Prefeito de Ilhéus, Dr. Nilton, falar que pode 
ter sangue... Não, sangue, não!. Na verdade, violência, 
não – alguém falou. Foi o Prefeito de Una.

Então, não há necessidade. Temos que pegar o 
relatório, trabalhar como disse o Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Ele falou, Deputada, da sua possível preocupação.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – É exa-
tamente. É à adjetivação que estou me referindo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Aqui demonstra a preocupação dele com relação a 
qualquer conflito que venha a ter.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Pre-
ocupação, exatamente.

Deveríamos, neste momento, trabalhar dentro 
do limite da ponderação e não exacerbarmos nessas 
perspectiva, porque acirra parte a parte.

Em primeiro lugar, a FUNAI é uma organismo 
do Estado. Não podemos, de jeito algum, classificar a 
FUNAI como um órgão que está trabalhando para que 
ONGs estrangeiras criem um segundo Estado dentro 
do Brasil. (Palmas.)

Isso é um exagero. É algo que não se pode... 
Não é ponderado.

Segundo, não é ponderado também classificar 
nominalmente as pessoas como incitadoras. Conheço 
Cláudio Magalhães, o Presidente da Associação Cul-
tural e Ambientalista em Defesa dos Índios Tupinambá. 
Os índios Tupinambá existem, são físicos, materiais, 
estão aqui, têm sua ascendência. O próprio Cláudio 
tem vários primos aqui, não é elemento estranho, alie-
nígena; ele é servidor, serventuário da Justiça, não está 

aqui hoje, não pode deixar seu posto de trabalho, mas 
é descendente direto de índios.

Então, nesse sentido, julgo que é fundamental 
ouvir também este relato. Não estou defendendo o re-
latório puro e simples, tanto que elogiei a fala do Presi-
dente da Federação. O que digo é que devemos evitar 
as exacerbações parte a parte. Neste caso, o que ele 
nos diz é que não há 20 mil, que são em torno de 7 
mil pequenos. De fato, são pequenos, mas não podem 
ser tratados como um espúrio. A própria associação 
defende isso, assim como os índios. Alguém tem que 
falar também sobre esse outro lado da moeda.

Segundo eles, não são 20. Não tenho a estatística 
do IBGE na mão; não vou fazer aqui um papel impróprio, 
impreciso, mas é preciso pegar o IBGE, que diz que não 
são 20, são 7, mas nem por isso menos importantes. 
Concordo com os prefeitos nesse aspecto.

Então, é preciso, com a ponderação necessária, 
verificar a dimensão da atividade rural, dimensão po-
pulacional, e verificar os dados do IBGE, que, segundo 
a associação, são 7 mil pessoas. 

Segundo o laudo feito por este Grupo de Tra-
balho da FUNAI e pelo Antropólogo, não a senhora 
citada, mas o Dr. Jorge Luiz de Paula, a avaliação é 
de profundidade em relação à insistência dos Índios 
Tupinambás na Região. O objeto urbano acabou en-
trando no relatório, por força de ação judicial, em que 
o Juiz Federal, Dr. Pedro Holiday, apresentou a neces-
sidade da Prefeitura, a qual à época não era exercida 
pelo atual gestor, de ter construído pistas de dança 
na praça central. O referido juiz indicava tombamento 
pelo IPHAN ou pelo IPAC da região. Acabou, por força 
da existência de processos, a questão a área urbana 
da praça central entrando no relatório, não por reivin-
dicação dos índios. Isso aconteceu por força dessa 
decisão do juiz federal. 

Evidentemente, estou repetindo dados para apre-
ciação e para que a argumentação deles também seja 
conhecida. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Sra. Deputada Alice, peço-lhe que conclua.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Vou 
concluir, Sr. Presidente, com vossa tolerância.

Há também a questão de parque temático ques-
tionável na área. 

Diante disso, qual é a sugestão? Primeiro, que não 
se exacerbe na construção de argumento de apenas 
uma parte. Segundo, que os argumentos das partes 
venham à baila. 

“Coloquei”, aqui, sumariamente, o argumento 
dessa outra parte, a parte dos índios, que não são me-
liantes, que são trabalhadores, que são cidadãos que 
já têm título de eleitor – por sinal, votam em muitos de 
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nós, aqui –, que têm também carteira de identidade. 
Além disso, eles têm sua identidade indígena. 

Nós temos de trabalhar para preservar os traba-
lhadores e pequenos proprietários da região, mas sem 
abrir mão de proteger população já tão sacrificada. A 
relação é diferente da relação dos Pataxó, dos conflitos 
de pau-brasil, da circunstância da esterilização das ín-
dias Pataxó, que denunciei à Organização Mundial de 
Saúde. Não é? Então, aquela situação era de conflito. 
Nessa situação, temos toda a chance, modernidade e 
civilidade de denunciar e de tratar.

Acho que isso precisa de ser feito: a FUNAI co-
locar seu relatório para debate, como está fazendo 
aqui; as comunidades ouvidas; laudos técnicos finais 
podendo ser configurados, respeitando a população 
existente, mas jamais chamando-o de “ovo da serpen-
te”, gerando ódio racial, com aqueles que são nosso 
povo autóctone, especialmente as mulheres brasileiras. 
Segundo estudo de DNA médio, quando o Brasil com-
pletou 500 anos da data colonização, nós temos mais 
DNA indígena, inclusive, do que os homens...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Sra. Deputada Alice, peço-lhe que conclua...

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Foi 
primeira miscigenação existente: o homem branco, 
português colonizador, e a mulher autóctone indíge-
na brasileira. 

Por isso, acho que estamos prontos para ouvir o 
que a FUNAI tem a dizer, sem gerar soluções elucu-
brativas de que será criada nova nação, de que vai ser 
tomada a terra de todos, de que vai entrar-se na terra 
na Cidade de Ilhéus e tomá-la. Pelo amor de Deus! 

Vamos ter de chegar à conclusão, colocando na 
mesa os laudos. Civilizadamente, cria-se novo grupo, 
se for o caso, Dr. Márcio e Sr. Presidente Fábio, que 
também envolva representantes do Poder Público mu-
nicipal da área, a comunidade indígena, os pequenos 
produtores e, quem sabe, uma comissão supraparti-
dária de Deputados. Estamos aqui para isso, e não 
para exacerbar ânimos, constituindo o que não há, 
porque efetivamente estamos tratando da cidadania 
como um todo. São os indígenas também, e não ho-
mens fantasiados, mas cidadãos brasileiros originários 
e donos desta terra, com certeza. Hoje, teremos de 
pactuar a convivência entre todos e não aniquilá-los. 
Isso se faz mister. 

Sr. Presidente, agradeço-lhe a conivência.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Valverde, que 
está inscrito, a quem solicito que se detenha aos 3 
minutos. 

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Serei sucinto. 

Sr. Presidente, em nome da Frente Parlamentar e 
Defesa dos Povos Indígenas, frente mista, vou pronun-
ciar-me em homenagem à luta dos Índios Tupinambás, 
que outrora era povo aguerrido. A História brasileira 
aponta os Tupinambás como povo que resistiu à ocu-
pação portuguesa. Atualmente, vendo uma série de 
declarações em que há renúncia de sua etnia. O que 
foi reduzido do aguerrido Povo Tupinambá? Assassi-
nato físico e assassinato étnico. O povo não se reco-
nhece povo, porque perdeu ou foi levado a perder sua 
identidade. Essa foi uma das ações da cultura européia 
como conseqüência do processo de colonização e de 
homogeneização das diferenças culturais, afetando 
principalmente nossos povos indígenas. 

Certamente, essas renúncias referidas são 1 
passagem da vida. Isso não quer dizer que serão per-
manentes. As pessoas devem fazer esse autorretor-
no a sua etnicidade. Creio que com relação à reivin-
dicação, não só do Povo Tubinambá, já deveríamos 
ter começado a conviver com ela no Brasil, País cuja 
Constituição de 1988, que estabelece em seu art. 231 
o Estado pluriétnico. Essa etnicidade é a convivência 
das diferenças. Para alguns segmentos populacionais 
brasileiros típicos a terra é algo “fundante” para sua 
identificação e para seu “pertecimento”. 

O retorno de diversos povos indígenas à sua 
condição originária, ao seu “pertencimento”, à sua 
etnia, exigirá, muitas das vezes, revisão do espaço 
territorial. 

É legítima e correta essa reivindicação. Nós, não-
indígenas, temos de começar a trabalhar consciente 
essa possibilidade. Não vejo que isso virá a causar, e 
não deverá causar no Brasil, País quase continental, a 
disputa de espaço geográfico, quando para os indíge-
nas esse espaço não é fator de produção, não é área 
para reserva de valor, não é área para negócio, não 
é área que se vende, não se tem acesso ao mercado 
para adquirir área, não há poder político para “grilar”, 
como nós não-índios temos. Temos capital para com-
prar terrenos e temos força política para grilar terra 
pública. O Estado brasileiro tem de começar a repen-
sar de que forma permitirá ao indígenas o acesso aos 
seus territórios, territórios originários e tradicionais ou 
aqueles que lhes permitem cultuar ou fortalecer sua 
etnicidade. 

Então, essa luta é dos senhores índios, é neces-
sária e correta. Temos de começar a repensar o nosso 
modelo de ocupação territorial, no sistema de produ-
ção, porque não é correto afirmar que a identificação 
de território indígena pode ser empecilho à produção 
agrícola, à produção pecuária nossa. Hoje, grande parte 
das propriedades brasileiras está utilizando tecnologia 
apropriada. A extensão territorial hoje não quer dizer 
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terra produtiva. Pode-se ter muita terra pouco produti-
va. Terras com menor espaço territorial tem alcançado 
elevados índices de produtividade. Isso não inviabiliza 
a agricultura no campo. 

Sei que nesta Comissão, cujo foco principal é a 
produção rural, quando trazida para cá a matéria leva 
a incompreensões que precisamos de superar. Não é 
admissível que mais de 21 anos após a Constituição 
de 1988 existam conflitos entre não-índios e índios 
pela demarcação de terras. 

Temos de fazer avanço conceitual. Se não, o con-
flito será permanente. Não se esgota o conflito com 
os Tupinambás. Outras nações indígenas, outras po-
pulações indígenas reivindicarão seu direito legítimo 
ao seu território. Temos de saber conviver com isso e 
tratá-la de maneira democrática, de maneira racional. 
São legítimas as reivindicações. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Sr. Deputado, conclua...

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Es-
tou concluindo, Sr. Presidente. 

Isso não atrapalha o nosso desenvolvimento. O 
campo brasileiro hoje detém tecnologia e capital su-
ficiente para superar restrições de área. A população 
não- indígena, de pequenos produtores rurais, não á 
adversária da população indígena. Ao contrário, em 
muitos Estados, fazem-se parcerias de êxito entre pe-
quenos camponeses com as populações indígenas. 
Na verdade, existe simbiose muito necessária entre 
a forma de praticar a agricultura com aquilo pratica o 
pequeno camponês. 

Conheço um pouco da realidade baiana. A situ-
ação dos Tupinambás não é diferente da dos Pataxós. 
Muitas das decisões estão sendo hoje jurisdicionadas 
no Supremo Tribunal Federal. Isso posterga solução 
pacífica para o problema. Essa potencialidade de haver 
“conflitividades” se deve à morosidade com que essas 
matérias são tratadas junto ao Poder Judiciário, e, da 
mesma forma, muitas vezes, o modo leviano como nós, 
Congressistas, brasileiros, tratamos essa situação de 
diferença étnico-cultural do povo brasileiro. 

Quero então conclamar os Tupinambás a con-
tinuarem sua eterna luta, a manterem-se como Tupi-
nambás. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Obrigado, Deputado Eduardo Valverde.

Peço aos presentes que não se manifestem na 
forma de aplausos nem vaias, para que os trabalhos 
da nossa Comissão possam prosseguir a bom tento, 
de forma respeitosa para com todos os presentes, 
que têm o direito democrático de se expressar como 
queiram. 

Passo a palavra ao Deputado Luis Carlos Hein-
ze. 

Logo em seguida, Deputado Moacir Micheletto 
e, para concluir a lista de inscrições, Deputado Mar-
cio Junqueira.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 
Presidente, Deputado Fábio Souto, colegas Parlamen-
tares, senhores expositores, comunidade indígena, 
vim aqui para falar de frente, olho no olho, sobre uma 
situação que nos preocupa.

Antes, porém, quero cumprimentar o Dr. Márcio, 
Presidente da FUNAI, o Dr. João, Presidente da Fe-
deração da Agricultura – em nome do Prefeito Nilton, 
dos demais Prefeitos, dos Vereadores que vieram lá 
da Bahia, dos produtores –, bem como o Deputado Ve-
loso, o Deputado Félix Mendonça, que, juntamente ao 
Deputado Fábio Souto, promovem esta audiência sobre 
um problema que não é apenas da Bahia. Nós temos o 
mesmo problema no Rio Grande do Sul, o Colatto tem 
em Santa Catarina, o Micheletto tem no Paraná, enfim, 
vários Estados têm problema semelhante. 

O que nos preocupa, nesse sentido, é o caso Ra-
posa Serra do Sol. Participei de uma Comissão Externa, 
Dr. Márcio, sobre aqueles 1 milhão e 900 mil hectares, 
Deputado Marcio Junqueira, naquele Estado. Fomos 
lá com o Micheletto. O que os produtores queriam, as 
300, 400 famílias que trabalhavam nas terras? De 1 
milhão e 900 mil hectares, apenas 100 mil hectares 
para continuar a produzir. E foi negado o direito desses 
produtores. Nós estivemos lá, conversamos com famí-
lias indígenas que queriam que eles permanecessem. 
Alguns não queriam que permanecessem. Houve um 
impasse nesse processo. 

Então, acho que, neste caso, nós temos que 
trazer à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, 
ao Congresso brasileiro, dirimir essas dúvidas, e não 
apenas o Executivo, Valverde, fazer um decreto e de-
sapropriar terras do Brasil. 

Quero colocar para vocês, que são irmãos bra-
sileiros, o grande problema que estamos enfrentando 
com a legislação ambiental. Há interesses externos 
– e vocês são brasileiros como nós – nessa questão 
ambiental. O que eles querem? Na Europa, de onde 
vieram os meus antepassados, não há mais florestas. 
Eles têm menos que 1% do que tinham há 8 mil anos. 
E ONGs internacionais, tipo WWF, Greenpeace e não 
sei quem mais, dizem aqui no Brasil que temos que 
virar floresta novamente. Basicamente, é isso que eles 
querem. E assim é com as questões indígenas.

Recebemos na Comissão, Deputado Fábio Sou-
to, alguns dias atrás, professores da Universidade da 
Virgínia, nos Estados Unidos. Foi-lhes perguntado: “O 
que vocês fizeram com os seus índios nos Estados 
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Unidos?” Vocês sabem que lá exterminaram todos. 
Agora, eles estão dizendo no Brasil o que nós temos 
que fazer com vocês. Eles não fizeram nos Estados 
Unidos; a Europa não fez, com relação às suas flores-
tas, nenhum País do mundo fez. Agora estão dizendo 
o que nós temos que fazer aqui. 

O jornal Folha de S.Paulo estampou ontem uma 
foto de Kevin Conrad, lá da Nova Guiné. Sabem o que 
eles querem que o Brasil tenha? Quatrocentos, quinhen-
tos milhões de hectares de floresta. E sabem quanto 
eles querem pagar para que nós preservemos isso? 
Absolutamente nada, miséria. E como vamos manter 
vocês, indígenas, o povo brasileiro, com educação, saú-
de, saneamento? Nós não temos dinheiro; o Governo 
brasileiro não tem. Ontem estiveram aqui os sem-terra 
para protestar, Deputado Fábio Souto. Não há dinheiro 
para cumprir as promessas que fizeram aos sem-terra. 
E assim cada categoria reivindica. 

Visitei comunidades indígenas em Roraima, Már-
cio. Muitas famílias vivem miseravelmente porque não 
há recursos – morrem porque não há recursos para 
a saúde. E alguns espertalhões, que lideram muitas 
vezes vocês, levam esse dinheiro. Recursos são sur-
rupiados por aí. 

Então, quero dizer o seguinte: o que os america-
nos, chineses, japoneses, europeus querem? As nossas 
terras de graça, usarem as nossas florestas, nossa água 
doce, que valerá ouro no mundo logo, algo. Querem 
as nossas terras, de graça. E muito mais do que isso, 
as reservas minerais que estão embaixo do solo, os 
quais não podemos imaginar quanto custam.

Nós, como vocês, somos brasileiros. Eu luto pelo 
Brasil. Quero que nós tenhamos um bem para nossa 
comunidade brasileira, e vocês são brasileiros como 
nós o somos também.

Agora, que não sejamos joguetes nas mãos des-
sas entidades, como acontece hoje, quando estamos 
discutindo, Deputado Veloso, esse caso dos índios 
Tupinambás, da Bahia. Nesse instante há um cacique 
Ianomâmi peregrinando pela Europa, dizendo que es-
tamos devastando as nossas florestas, que estamos 
liquidando com nossos índios, que não estamos dando 
atenção para nossos índios. Falando contra o Brasil. 
Pago por quem? Por uma ONG internacional, chama-
da Survival International.

Esses estão lá, falando mal do Brasil. Eu sou 
brasileiro, não gosto e não quero que falem mal do 
meu País, quando não é verdade, Dr. Márcio. Há lau-
dos que percebemos, muitas vezes, serem forjados. 
Eu vejo esse assunto no Rio Grande do Sul, de áreas 
indígenas.

Então, pessoal, o que nós temos que fazer é 
juntar forças. Aqui não há partido do Governo, partido 

contra o Governo. Não. Aqui há um interesse do Bra-
sil; nós temos que ver o que vamos fazer, porque nós 
somos brasileiros.

É preciso fazer com que esses americanos, chi-
neses, japoneses, europeus, que mais poluíram na 
humanidade, paguem o justo valor para preservarmos 
a metade do território brasileiro, a fim de preservação 
ambiental. É isso o que nós queremos.

Agora, não virem aqui e falarem mal de nós, e 
gente como vocês saírem ao exterior e falar mal de 
nós. Imaginem nós fazermos isso.

Portanto, a luta que nós estamos fazendo nes-
se instante é pelo Brasil. O que nós queremos todos, 
como brasileiros, é o melhor para nossa Pátria; não 
nos enganarmos e iludirmos, Deputada Alice Portugal, 
porque é isso, sim, que querem.

Vocês assistiram, quem viu televisão, como a 
Valdelice, Cacique Tupinambá, há poucos tempos, 
George Bush mandar matar Saddam Hussein. Vocês 
viram, a televisão mostrou para todo o mundo. O que 
eles queriam? O petróleo que havia lá, tchê. É isso o 
que eles queriam. Ou vocês acham que eles estão pela 
bela cara de vocês? Não. Eles querem muito mais do 
que vocês. Usam vocês.

Eu, como brasileiro, defendo meu País e não 
quero ser usado, porque estou vendo o que eles estão 
fazendo. Já fizeram isso recentemente. Nós temos que 
nos juntar a todos, e não podemos nos deixar julgar e 
enrolar por essa gente lá.

Enquanto que a lei ambiental já está valendo no 
Brasil, o Presidente americano, Barack Obama, e o 
Presidente chinês querem 80 anos para cederem à 
lei ambiental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Deputado Luis Carlos Heinze, eu peço que conclua.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 
Então, peço que entendam isso. Quero que vocês en-
tendam esse lado. Nós temos que somar força para 
defendermos o Brasil e os brasileiros, porque vocês 
são brasileiros, como nós todos o somos. Vamos ten-
tar, numa convivência pacífica, irmã, entre nós todos. 
E podemos fazer isso.

Não podemos pressionar e sermos pressionados. 
Minha indignação é com gente de fora do Brasil, que 
não fez, na Europa e nos Estados Unidos, o que tinha 
que fazer, e agora quer que o Brasil faça; sem dinheiro, 
que nós não temos, para preservar inclusive vocês.

Por isso procurei falar de frente, Presidente Fá-
bio Souto, para não olhar de costas para vocês todos. 
Certo? É isso o que nós temos que fazer. Somos bra-
sileiros, e como brasileiros temos que nos entender, e 
não podemos ser enrolados por gente de outros países, 
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que não fizeram nas suas pátrias o que tinha que ter 
feito anteriormente.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Com a palavra o Deputado Moacir Micheletto.
O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nossos valorosos 
indígenas que se encontram presentes, quero também 
ser meio sucinto.

Presidente Márcio – antes era o Presidente Mér-
cio –, eu fiquei imaginando a sua situação perante 
tudo o que aconteceu aqui, por dados, pelos levan-
tamentos trazidos, e fiquei raciocinando. Há alguma 
coisa errada. Eu acho que não é justo nós trazermos 
aqui os nossos indígenas, que têm o legítimo direito 
ao mesmo conforto, às mesmas coisas que nós, que 
não somos indígenas.

Eu fazia uma reunião, no meu Estado, sobre a 
qual falarei daqui a pouco, porque, no sábado, nós ti-
vemos um evento como este, no Estado do Paraná, e 
um indígena me disse o seguinte: “Deputado, eu não 
quero voltar para o mato. Eu quero ser doutor. Eu quero 
estudar. Eu quero ter um celular, como o senhor tem. Eu 
quero andar de avião. Eu quero ter saúde para os meus 
filhos. Eu não vou lá querer caçar bicho no mato”.

Isso acabou porque o mundo evoluiu. E há uma 
tendência de encurralar os nossos indígenas numa 
coisa dessa natureza.

Vou dizer ao senhor o seguinte. Eu fui Presidente 
da Comissão Especial da Raposa Serra do Sol. Esti-
vemos lá uma semana, quando inclusive o Deputado 
Heinze participou. O Relator dessa comissão foi Lind-
berg Farias, um comunista, conhecedor, hoje Prefeito 
de uma grande cidade do Rio de Janeiro, provavelmen-
te candidato a Governador do Estado. E nós fizemos 
um relatório, contrariando inclusive o relatório de uma 
antropóloga, mas, lamentavelmente, o nosso relatório 
não foi ouvido pelo Sr. Presidente da República e pelo 
Ministro da Justiça. E, de repente, valeu o relatório de 
uma antropóloga, em detrimento de um relatório desta 
Casa, feito com seriedade.

O que eu quero colocar para o senhor é o se-
guinte. O Presidente sabe que, se hoje estivéssemos 
em uma reunião deliberativa, o senhor seria mais uma 
vez convocado para vir aqui. O Estado do Paraná virá 
para cá, porque no sábado estivemos nos Municípios 
de Umuarama, Ivaté, Icaraíma – eu e o Deputado Os-
mar Serraglio, um dos maiores juristas desta Casa –, 
analisando inclusive o relatório de uma antropóloga, 
que dá direito a 8 índios e expulsa mil proprietários, 
pequenos produtores rurais. Houve gente chorando 
numa reunião como esta.

Olhamos o relatório, que é criminoso. Nós vamos 
convocar a antropóloga, porque ela é a responsável 
por isso. Não se pode jogar a Nação, não se jogar bra-
sileiro contra índios, porque são nossos irmãos, gente 
por quem temos todo o respeito. Por sinal, chamo-me 
Moacir, que é nome indígena, e minha mãe se chama 
Iracema.

Meu Presidente, nós temos de ter um raciocínio 
lógico. O que a Bahia está trazendo para cá agora, com 
os dados feitos... A Deputada falou, todos os Deputados 
aqui falaram, o Presidente da Comissão de Agricultura 
do Estado da Bahia... Nós somos ponderados. V.Sa. 
tem de ler esse relatório. Esse relatório é criminoso; ele 
não diz a verdade. Não podemos jogar o índio contra 
a sociedade. Há pequenos produtores que moram lá 
há 40, 50 anos, usando da sua terra.

Na minha região, no sábado... Estamos já montan-
do um esquema para conversar com V.Sa. na semana 
que vem. Há gente que tem escritura, que tem terra 
há mais de 100 anos, e vai ser expulso por causa de 
8 índios; 4 inclusive funcionários públicos. Não havia 
nenhum índio na nossa audiência pública. Os Prefei-
tos não foram ouvidos, a sociedade não foi ouvida. Eu 
pergunto: o que vamos fazer com mil proprietários que 
trabalham há 40, 50 anos naquela terra? Vamos colocá-
los onde? Por causa de uma legislação... E V.Sa. tem 
que cumprir o livrinho.

Sou favorável a que os Tupinambás continuem lu-
tando por seus direitos – é direito deles fazerem isso –, 
mas com equilíbrio e entendimento. Esse relatório tem 
de ser visto por V.Sa., por sua equipe. Inclusive, há até 
uma antropóloga lá de Portugal, mesmo que tenha sido 
assinado por uma antropóloga brasileira... Pelo que o 
Vereador colocou aqui, o caso é estarrecedor. Os da-
dos são concretos, até a ponto de a nossa Cacique ter 
a sua casa que não está nem dentro da área. Isso já 
é um fato que não poderia ter acontecido, porque ela 
representa o sentimento dos seus liderados.

Então, Sr. Presidente, como eu poderia estar 
sentado ao seu lado, com tudo isso aqui? V.Sa. tem 
de ouvir isso aqui porque está se baseando numa 
atitude, numa portaria, em cima de laudos que não 
dizem a verdade. O laudo da Raposa Serra do Sol é 
criminoso. Há uma série de coisas que contestamos. 
São laudos feitos... Nós analisamos com o Exército, 
com a população, com Prefeitos, inclusive com uma 
boa parcela de indígenas de Roraima, que é contra. 
Existe alguma coisa errada.

Para encerrar, quero dar a notícia aqui aos se-
nhores de que nós vamos conversar ainda hoje, o Pre-
sidente sabe disso... Esta Comissão vai ter uma audi-
ência, que estou acertando, com o nosso Presidente 
Michel Temer. Existe projeto de lei de 2 importantes 
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Deputados desta Casa, que presidiram esta Casa, os 
ex-Presidentes Aldo Rebelo e Ibsen Pinheiro. Está aqui 
o projeto de lei que está tramitando.

O Ministro da Justiça entregou ao Presidente da 
Casa nova legislação indigenista para o Brasil. Cria-se 
nova estrutura, nova legislação. E quem é culpado por 
tudo o que está acontecendo aqui, pelas anormalida-
des que existem no Brasil?

Estou colocando apenas uma região do Paraná, 
porque há outra, da qual estão expulsando mais de 
2 mil pequenos proprietários. Também tramitam lá, 
veja bem, por meio de uma antropóloga e de direito 
de uma ONG não sei de onde, em Laranjeiras do Sul, 
no meu Estado.

Essa gente mora há mais de 100 anos, tem es-
critura há mais de 100 anos. E estão trazendo índios 
até do Paraguai. Estão trazendo gente para mostrar. 
Eu não sei o que tem por detrás disso.

A Deputada falou, mas é uma realidade. Existe al-
guma orquestração em cima dessa realidade brasileira, 
e nós somos responsáveis por isso. Nós estamos aqui 
para defender o Brasil, os brasileiros, independente-
mente de Estado. Estamos aqui para defender nossos 
indígenas. Estamos aqui para defender nossos peque-
nos produtores rurais, mas tem de haver legislação 
que se coadune com a realidade de país como este. 
E esse projeto está aqui na minha mão e vou passar 
para V.Sa., para analisar. Até alguém pode montar. Esta 
Casa tem de fazê-lo tramitar em caráter de regime de 
urgência urgentíssima, porque quem tem de legislar 
sobre toda a política indígena no Brasil é o Congresso 
Nacional, e não portarias, inclusive da FUNAI.

Fomos a Roraima e fomos proibidos, por uma 
portaria, de adentrar inclusive a reserva dos ianomâ-
mis. Nós somos um Poder deste País. Fomos eleitos. 
E falo, Presidente, porque foram 104 mil pessoas que 
me colocaram aqui para falar em nome delas, dos bra-
sileiros. Não é possível que os tecnocratas façam isso, 
e não é possível que V.Sa. vá apoiar um laudo antro-
pológico dessa natureza, criando enorme problema 
para nossa Bahia, que está expulsando produtores, 
criando essa coisa toda.

Os nossos Prefeitos foram eleitos pelo povo e têm 
a obrigação de defender o direito do povo, como têm 
de defender o direito dos nossos indígenas. Mas não 
é possível o que eu vi aqui. Será que eles estão men-
tindo? Eu não estou duvidando daquilo que a cacique 
colocou aqui, nem quero duvidar da sua palavra. Não 
estou duvidando, em hipótese alguma, das palavras 
dos nossos representantes do povo, que aqui estão.

V.Sa. tem papel muito importante nesta Nação 
e não pode assinar esse laudo. V.Sa. não pode enviar 
para o Ministro Tarso Genro, no Ministério da Justiça, 

para que ele faça validar o laudo dessa área, que está 
sendo tomada hoje na Bahia. Nós não podemos ex-
pulsar os pequenos produtores rurais. Se tivéssemos 
dinheiro, íamos colocá-los onde? É a pergunta que 
fizemos lá, no Paraná. 

A FUNAI tem condições de absorver mil produ-
tores rurais, com a sua vaquinha de leite, expulsos, 
para colocar 8 índios? Se tivesse, não teria problema 
nenhum. Não teria problema nenhum. Mas não tem, 
não paga, não tem dinheiro. A política da FUNAI é fora 
da realidade brasileira, e V.Sa. é o Presidente da FU-
NAI e tem por obrigação atender ao que foi feito aqui, 
com muita responsabilidade, no equilíbrio que todos 
aqui pediram.

Todos querem achar uma solução para os nossos 
indígenas, mas nós queremos também uma solução 
do Poder Público. Nós queremos uma solução para o 
nosso pequeno produtor que planta banana, que vive 
lá na roça, que não tem aonde ir, que vive com um 
salário mínimo numa crise como a que nós estamos 
atravessando.

Eu olho o senhor olho a olho, porque V.Sa. tem 
um poder enorme, porque é quem assina as portarias, 
e V.Sa. não pode assinar portaria sobre a área que está 
sendo debatida hoje nesta Casa. V.Sa. precisa analisar. 
Vamos formar uma comissão, como foi proposto. Va-
mos ouvir todos os Prefeitos. Vamos ouvir a sociedade 
para, daí, dizer: é validado o laudo de um antropólogo 
ou de uma antropóloga, ou de uma comissão que V.Sa. 
formou para tratar desse assunto. É esse o apelo que 
faço, como brasileiro e como Parlamentar.

Vamos marcar uma audiência com V.Sa. e o De-
putado Osmar Serraglio, que é jurista e já está com o 
relatório em mão. Nas 10 primeiras páginas do laudo 
daquela senhora, feito para delimitar aquela área, ele 
encontrou mais de 10 erros crassos, inconstitucionais. 
A pergunta que nós fazemos é: onde vamos colocar os  
mil pequenos proprietários daquela região do Paraná 
em função de 8 índios?

Encerrando, Sr. Presidente, enfatizo que há nesta 
Casa um projeto. Apelo aos Deputados para que con-
versem com os Líderes dos partidos, independente-
mente de partidos, e o Presidente Michel Temer colo-
que em votação esse projeto em caráter de urgência 
urgentíssima, porque quem tem de fazer as leis neste 
País é o Congresso Nacional. 

Não queremos dizer que os senhores não te-
nham competência, mas teremos de fazer dentro da 
lei, porque aqui falamos em nome do povo brasileiro e, 
em nome do povo brasileiro, em nome dos indígenas. 
Ninguém aqui fará lei para prejudicar a comunidade 
indígena brasileira. Tentaremos aprimorá-la. E V.Exa. 
tem papel importante.
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Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado, Deputado Micheletto.
Para finalizar as inscrições dos Deputados Fe-

derais, concedo a palavra ao nobre Deputado Marcio 
Junqueira.

O SR. DEPUTADO MARCIO JUNQUEIRA – Sr. 
Presidente, Sr. Presidente da FUNAI, Sras. e Srs. De-
putados, eu não poderia deixar de me fazer presente 
nesta audiência pública, tendo em vista que venho do 
Estado de Roraima, que passou e passa pela maior 
injustiça cometida, com a conivência do Poder Execu-
tivo e da FUNAI.

Não quero personalizar o Dr. Márcio Meira, mas 
é importante que a Nação brasileira saiba que todos 
aqueles que foram retirados, escorraçados da Raposa 
Serra do Sol estão jogados na periferia da cidade. Fa-
mílias tiveram de habitar casas com 1, 2 cômodos no 
bairro Cidade Satélite. Estivemos lá com o Dr. Jirair e 
constatamos que não havia água nem energia. Os pro-
dutores, trabalhadores, agricultores – e quero corrigir 
aqui o Dr. João da Silva, porque disse que a questão, 
em Roraima, era dos grandes produtores, mas não é, 
pois havia mais de 300 pequenos agricultores, pessoas 
que habitavam ali há mais de 100 anos, de geração em 
geração – tiveram de retirar os seus bens. Digo isso 
porque eu estava na “desintrusão” – termo esse que 
nem existia – juntamente com o Dr. Jirair. 

Dr. Márcio, chegou ao cúmulo de um funcionário 
da FUNAI ir a uma propriedade indígena e mandar o 
proprietário sair. O cidadão disse que era indígena. 
Então, ele disse ao índio que ele teria de viver no regi-
me indígena. Mandou derrubar as cercas e comunicou 
que o gado não pertencia mais a ele, e sim a toda a 
comunidade. Bom, essa é outra discussão. 

Essa é a verdade. O Governo Federal não pagou 
um caminhão. É tão grave que não consigo entender, 
conceber que o Presidente deste País, induzido ao erro 
– só posso crer nisso – tenha assinado algo mentiroso. 
E naquela homologação ele assinou algo mentiroso. Foi 
publicado na Veja, na ISTOÉ e nos jornais de grande 
circulação que seria alocada uma região de 150 mil 
hectares para o reassentamento das pessoas, a fim 
de produzirem. Até hoje, o Governo nunca a apontou, 
até porque não sabe onde tem.

Então, não se podem fazer as coisas para a im-
prensa, para a mídia. Não adianta ser bonzinho para 
as grandes nações e condenar o povo brasileiro, in-
clusive os indígenas. Há hoje registrados na Raposa 
Serra do Sol mais de 60 casos de beribéri. Sabem o 
que é beribéri? É fome! É falta de nutrientes! Houve 
mais de 10 óbitos por beribéri.

O Deputado Heinze mencionou aqui o caso de 
Davi Kopenawa, de Roraima, inclusive bastante ro-
busto, rosado, que anda com tênis, telefone celular de 
última geração, viaja de avião em primeira classe. Mas 
vamos ver como estão os seus irmãos, os ianomâmis 
lá do Awaris, onde hoje, de 280 cidadãos indígenas 
brasileiros, 250 estão com malária. É uma das maiores 
crises dessa doença na região ianomâmi. Ele não fica 
lá! Eu estive lá e, juntamente com um general do Exér-
cito, dentro do pelotão do Exército que está fazendo a 
segurança da fronteira, fui barrado. Eu tenho filmado 
– enviarei aos senhores – quando o tuxaua diz que o 
general e nós temos de pedir autorização para entrar 
lá. Não podemos entrar lá. Eles nos cercaram, insu-
flados, lógico, por ONGs. Nessa viagem, estava o filho 
de David Kopenawa, o Dário. Eu perguntei a ele se ele 
ficaria conosco para observar a situação dos seus ir-
mãos. Ele me respondeu que não. Ele não quer dormir 
lá, com medo da malária, com medo do morcego, com 
medo da urutu. Os indígenas vivem isolados ali. Aquilo 
é um dos maiores genocídios a que o mundo não está 
assistindo, porque só vê o que querem mostrar.

Então, é importante alertar para essas questões, 
a fim de que os cidadãos brasileiros, que estão aqui, 
como eu sou, como todos somos, tenham direitos. Como 
tem direito o garoto de rua, como tem direito quem está 
juntando lixo para sobreviver. Cadê os meus direitos? 
Dr. Márcio, eu lavei banheiro, carreguei saco nas cos-
tas. Quando terei meu pedaço de terra? Será que o 
Governo Federal só tem dívida social com aqueles que 
podem organizar-se? E quem não pode?

Temos de discutir a situação na qualidade de 
brasileiros. Temos de nos desarmar desse sentimen-
to de achar que estamos disputando. Observo hoje 
pessoas interessadas em que isso aconteça. Nós, o 
Congresso, Deputado Micheletto, temos de tomar uma 
atitude. Isso é vergonhoso para nós. Essas discussões 
só acontecem aqui, e esses crimes, essas confusões 
só acontecem no Brasil porque o Congresso tem sido 
omisso. Faço uma autocrítica: somos nós que temos 
de fazer uma reflexão. 

Quero pedir desculpas aos brasileiros que nos 
assistem agora, porque fomos nós que deixamos, pela 
nossa omissão, a situação chegar a esse ponto. Temos 
de tomar a atitude de colocar o projeto em regime de 
urgência, de prioridade, porque está em jogo o direito 
de todos os brasileiros. Que tenhamos condição, com 
esse projeto, de chamar as comunidades indígenas 
para opinar, a fim de que as deformações sejam con-
sertadas, porque todos têm direito, pois todos somos 
brasileiros.

Quero agradecer e dizer que é certo as senhoras 
e os senhores estarem aqui. Esta é a casa do povo 
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brasileiro. Vocês também são, até de forma legítima, o 
povo brasileiro. Vocês estão casa de vocês. Ninguém 
aqui é contra ninguém. Há pessoas aqui querendo que 
fiquemos contra alguém. O que há aqui dentro são bra-
sileiros eleitos pela população, inclusive, como disse 
a Deputada Alice, pelos senhores.

Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado, Deputado Marcio Junqueira.
Retornarei a palavra ao Presidente da...
A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Sou-

to) – Deputada Alice, já concedi a palavra 2 vezes a 
V.Exa.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Mas 
não existe essa contabilidade, Sr. Presidente. Analise 
V.Exa. se há procedência ou não. É só essa solicita-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Concederei a palavra ao Presidente da FUNAI.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Eu 
só gostaria de pedir a V.Exa. que analise, mesmo 
após passar a palavra, a possibilidade de ouvirmos 
a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, porque, 
de maneira muito correta, foi dada a palavra a outros 
convidados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Deputada Alice, o Presidente da FUNAI pediu-me 
para falar também. Estou obedecendo à ordem de 
inscrição.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Os 
Prefeitos e os Vereadores falaram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Eu darei a palavra...

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – V.Exa. 
analisa. Fica a seu dispor o nome da Sra. Rosane 
Kaingang.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – A 
Cacique Valdelice falará novamente. Retornarei a pala-
vra a ela, ao Alcides e ao Luiz Henrique, se quiserem, 
para ficar equilibrado.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – E aí 
V.Exa. analise a possibilidade de ouvirmos a Articula-
ção dos Povos Indígenas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Deputada Alice, já são 13h30min. Estou definindo...

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Se 
V.Exa. der a um a opinião, dê à outra também, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Está bom. Estou definindo com o Presidente...

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – ... de 
acordo com o espírito da ponderação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Na qualidade de Presidente, estou definindo: o Presi-
dente da FUNAI falará, e a Cacique Valdelice também. 
Se desejarem, Alcides e Luiz Henrique falarão. 

Está decidido por esta Presidência.
Com a palavra...
A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – V.Exa. 

indeferiu a fala dos índios.
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Não, não, não. A cacique...
A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Mas 

V.Exa. está dando a palavra a outras pessoas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Deputada Alice...
A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Eu 

estou colocando ao seu dispor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Então, se a cacique quiser dar...
A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – De 

jeito nenhum!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – Se 

V.Exa. quiser tirar a palavra da Cacique Valdelice...
A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Eu 

não. Seria uma fala a mais, Sr. Presidente, como V.Exa. 
está dando outra fala a mais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Não diga isso. V.Exa. está sendo injusta.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – De 
jeito nenhum!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
V.Exa. está sendo injusta com esta Presidência.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – A 
Presidência é autônoma...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Estou fazendo uma coisa equilibrada aqui. São 2 re-
presentantes dos índios e 2 representantes da classe 
política... V.Exa. está sendo injusta.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Eu 
não estou sendo injusta. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
V.Exa. Está sendo injusta. 

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – V.Exa. 
está classificando-me sem... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
V.Exa. está sendo injusta.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – É 
V.Exa. quem está classificando-me injustamente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Eu gostaria de...
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A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – A 
FUNAI é o Estado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Eu gostaria que V.Exa. entendesse que a posição 
está tomada.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL – Tudo 
bem! É uma decisão discricionária de não ouvir a Arti-
culação dos Povos Indígenas. Decisão sua.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Passarei a palavra ao Presidente da FUNAI e à Caci-
que Valdelice. Se a Cacique Valdelice quiser conceder 
a palavra dela a qualquer representante, já que falou 
anteriormente, esta Presidência, com espírito demo-
crático que tem, permitirá.

Com a palavra o Presidente da FUNAI.
O SR. MÁRCIO AUGUSTO FREITAS DE MEI-

RA – Sr. Presidente, quero perguntar se eu posso 
conceder 5 minutos da minha fala à representante da 
APIB. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Então, vamos organizar. 

Concederei 5 minutos a cada um: V.Sa. fala por 
3 minutos, e ela fala por 2 minutos. A palavra continua 
com a à Valdelice, que fala por 5 minutos. Eu até acho 
importante conceder mais tempo a V.Sa. Então, conce-
derei 5 minutos ao senhor, 3 minutos à representante 
dos índios e, depois, à Valdelice, ao Alcides, ao Luiz 
e ao Moacyr, que está solicitando também.

Para ficar uma coisa igualitária, como sempre este 
Presidente procede, concederei também 3 minutos ao 
Presidente da AMURC, representante dos Prefeitos da 
Bahia, para também se pronunciar.

Fique V.Sa. à vontade. Se precisar de mais tem-
po, concederei.

O SR. MÁRCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA 
– Na verdade, ofereci uma parte do meu tempo para 
a representante da APIB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Mas deixarei V.Sa. à vontade. Pode falar até mais 
do que 5 minutos. Daremos 5 minutos à representan-
te dos índios, 5 minutos à Valdelice e 5 minutos aos 
outros representantes dos produtores. Se precisar, 
daremos mais.

O SR. MÁRCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Inicialmente, um Deputado – não me lembro exa-
tamente qual – Disse que minha fala aqui foi quase que 
me desculpando. É como se eu dissesse que, como 
é do meu dever e minha obrigação, na qualidade de 
Presidente da FUNAI, fazer a defesa e dar continui-
dade ao que diz a legislação brasileira em defesa dos 
direitos dos povos indígenas, eu estava como que me 
desculpando pela função que exerço. Quero deixar 

claro que faço isso não por desculpa, mas por convic-
ção absoluta e clara do meu papel como defensor dos 
direitos dos povos indígenas. 

Confio plenamente na correção, no critério, no 
rigor da elaboração do estudo realizado pela Dra. Su-
sana, antropóloga, e pela equipe. Inclusive já está pu-
blicado e assinado, por portaria minha, como estudo 
de identificação. Quero deixar isso claro, para início 
de conversa.

Conforme alguns Deputados disseram, a FUNAI 
não tem função legislativa. Na verdade, temos a função 
executiva, como órgão público do Estado brasileiro, de 
cumprir a lei que foi definida por esta Casa. Esta Casa 
definiu, em 1988, uma Constituição que garante o direito 
dos povos indígenas às suas terras, tradicionalmente 
ocupadas. Isso está estabelecido nos arts. 231 e 232 
e em seus parágrafos. Recomendo que esses artigos 
e todos os seus parágrafos sejam lidos por inteiro. 

Recomendo também, porque foi citada várias ve-
zes aqui, em relação à decisão do Supremo Tribunal 
Federal sobre a Reserva Raposa Serra do Sol, que 
seja lido e registrado na íntegra nos Anais da Casa o 
voto do Ministro-Relator Carlos Ayres Britto sobre to-
dos os pontos que foram colocados aqui.

Ou seja, a legislação brasileira em vigor foi ques-
tionada no Supremo Tribunal Federal, numa controvér-
sia jurídica. De um lado estavam aqueles que diziam 
aquilo que foi dito aqui hoje: que as terras indígenas 
são algo contrário à soberania nacional, que isso é 
um complô internacional contra o Brasil etc. E isso 
foi decidido pela Suprema Corte do País, seguindo o 
voto do Relator Carlos Ayres Britto. Portanto, do pon-
to de vista jurídico, essa é uma questão decidida pelo 
Supremo Tribunal Federal. E nós temos de cumprir a 
decisão da Suprema Corte brasileira.

Agora, é claro que todos aqueles que se sentem 
prejudicados e discordam do estudo que foi elaborado e 
publicado... O próprio decreto que estabelece o proce-
dimento garante o direito ao contraditório. Esse direito 
ao contraditório está sendo respeitado. O juízo sobre 
o contraditório – e foi dito aqui que a FUNAI mesma é 
que... Acho que foi o Sr. Alcides que falou. 

Sr. Alcides, eu falei na minha apresentação, mas 
talvez não tenha ficado claro. O decreto é muito claro: a 
FUNAI analisa o contraditório, mas quem julga, quem 
faz o juízo final sobre o contraditório é o Ministério da 
Justiça. Não é a FUNAI. Não são as mesmas pessoas, 
como o senhor disse, que fazem esse juízo. O juízo é 
feito pelo Ministério da Justiça. 

Isso sem considerar que, a qualquer momento, 
pela legislação brasileira, pelo Estado Democrático 
de Direito que existe no Brasil, pelas instituições que 
existem no Brasil – e vocês já se referiram a isso; o 
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Sr. Luiz já se referiu a isso –, podem entrar na Justi-
ça para questionar esse procedimento, como foi fei-
to no caso da Raposa Serra do Sol, que foi parar no 
Supremo Tribunal Federal. E foi vencida no Supremo 
Tribunal Federal.

Aliás, a decisão do Supremo Tribunal Federal é 
uma referência sobre vários dos pontos levantados 
aqui, na sua apresentação.

Mas eu não posso deixar de dizer – acho que 
o Deputado Valdir Colatto já saiu, mas disse que já 
conhece a cartilha e o filme; eu também posso dizer 
porque mantive vários debates com ele; já disse isso a 
ele – que também conheço esse filme e essa cartilha. 
E vários outros representantes no Congresso Nacional 
têm como opinião em relação aos direitos indígenas.

Aliás, realmente todos os Deputados que eu 
conheço e com os quais já debati aqui no Congresso 
Nacional ou na FUNAI, em audiências, sempre dizem 
que não são contrários aos direitos indígenas. 

Por exemplo: a Federação da Agricultura de Mato 
Grosso do Sul. Estamos fazendo os grupos de traba-
lho lá – acho que o Sr. Luiz fez referência ao trabalho 
que a FUNAI está fazendo naquele Estado –, diante 
da situação gravíssima de conflito no local, já que os 
índios guaranis vivem na beira da estrada, debaixo de 
lona. Com a orientação do Ministério Público Federal, 
nós fizemos um acordo para que os grupos de traba-
lho fossem a campo, acompanhados pelo Ministério 
Público, para que não pairassem dúvidas sobre o tra-
balho a ser realizado.

O dos tupinambás já foi feito. Eu estou falando 
desse trabalho em Mato Grosso do Sul.

No meio do processo em curso, a FAMASUL en-
trou na Justiça, impedindo os grupos de trabalho de ir 
a campo na semana passada. 

Então, Sr. Luiz, não vamos inverter as coisas. O 
Brasil tem leis, tem uma Constituição, tem instituições 
republicanas. E as leis estão sendo cumpridas. A FU-
NAI, quando exerce o seu papel no Poder Executivo, 
está cumprindo toda a legislação brasileira. E, se al-
guém duvidar disso, que questione na Justiça. Mas 
não vamos deixar de fazer...

Repito: eu faço isso por convicção. Não tenham 
nenhuma dúvida. E eu sou rigoroso nos trabalhos que 
estão sendo feitos e publicados pela FUNAI, como fui 
rigoroso em relação...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Dr. Márcio, permita-me corroborar, em relação à 
discussão.

Foi quase unânime aqui, como foi dito pela Depu-
tada Alice, a ideia de criar uma comissão, integrada por 
índios e por representantes da FUNAI, para rediscutir 
esse assunto, de forma democrática, de forma supra-

partidária. Vários representantes envolvidos não se 
sentiram ouvidos em relação a essa questão.

O SR. MÁRCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA 
– V.Exa. me permite, Deputado?

A instância prevista na lei para que o contraditório 
seja apresentado e seja ouvido está sendo cumprida. 
Nós temos um prazo, nós estamos acolhendo essas 
contradições. Essas contradições serão analisadas 
no prazo legal, serão encaminhadas ao Ministério da 
Justiça, serão julgadas pelo Ministério da Justiça. E, 
caso alguns dos membros, que estão presentes aqui, 
não aceitem, terão também a possibilidade de apelar 
para a Justiça. 

Não abriremos mão de cumprir o que diz a legis-
lação brasileira, a Constituição brasileira. A FUNAI é 
uma instituição do Estado brasileiro e ela vai cumprir 
a lei até o fim. A lei que está em vigor no Brasil hoje é 
muito clara. E nós vamos cumpri-la até o fim.

O Deputado Marcio Junqueira, com quem tam-
bém tenho debatido muito – ontem mesmo debati com 
ele e outros Deputados –, falou aqui exatamente da 
autocrítica que fez em relação ao próprio Congresso. 
Se os Deputados querem, por exemplo, que um pe-
queno proprietário rural de 10 hectares receba, além 
das benfeitorias de boa fé a que ele tem direito hoje, 
pelo pagamento da terra, têm de mudar a lei. Então, 
cabe à Câmara dos Deputados mudar essa lei. Não 
sou eu. Não sou Deputado. Deputados são vocês. Por-
tanto, vocês têm de mudar essa lei. Se ela for mudada, 
aí sim, teremos de cumpri-la. 

A lei hoje diz o seguinte: a FUNAI e o Poder Exe-
cutivo têm a obrigação de pagar pelas benfeitorias de 
boa fé existentes dentro das terras reconhecidas. E isso 
nós fazemos, temos feito, inclusive lá na Raposa Serra 
do Sol. Pagamos por todas as benfeitorias de boa fé.

O que eu estou querendo dizer? Infelizmente, não 
posso responder a todas as perguntas, porque seria 
um tempo demasiado. Eu gostaria de poder respon-
der a mais perguntas. Mas deixo claro o seguinte: nós 
vamos cumprir até o fim o que determina a lei. 

Com relação à questão levantada aqui, várias 
vezes, de que a FUNAI, com essa política, provoca 
o conflito, é o contrário. O conflito é preexistente no 
Brasil, há 500 anos. O que a Constituição brasileira 
de 1988 definiu é que nós precisamos pagar essa 
dívida histórica com os povos indígenas do Brasil e, 
assim, colocar um ponto final nesses conflitos. Não é 
a FUNAI que criou o conflito. O conflito é preexisten-
te, é histórico.

As mulheres estupradas não foram as nossas an-
tepassadas europeias, as portuguesas; foram as mães 
e as avós indígenas. Esse é um fato que precisa ser 
contado, porque muitas vezes isso leva a um precon-
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ceito. Por exemplo: dizer que os tupinambás não são 
índios, porque às vezes parecem brancos. Não estou 
dizendo que alguém aqui fez referência a isso. Eu já 
li matérias em jornal da Bahia que faziam referência 
a esse tipo de acusação. Isso é puro preconceito. O 
mesmo aconteceu lá na Raposa Serra do Sol. 

Na verdade, o que está por trás disso é uma falsa 
ideia que vigorou no Brasil durante muito tempo. Aliás, 
está ainda prevista na Lei nº 6.001, de 1973. Para o 
indígena ser cidadão brasileiro pleno, tem de deixar 
de ser indígena. Ou seja, não há possibilidade de uma 
pessoa ser cidadão brasileiro e indígena.

A Lei nº 6.001, de 1973, que infelizmente ainda 
está em vigor, não foi recepcionada plenamente pela 
Constituição de 1988, que aboliu a tutela. Portanto, 
o Brasil, de 1988 para cá, reconhece que o cidadão 
indígena brasileiro, para ser cidadão brasileiro pleno, 
não precisa deixar de ser indígena. Não é essa his-
tória de que ele tem de ser integrado ou assimilado à 
Nação brasileira, como se ele fosse outra coisa, como 
se estivesse fora dela. Esses cidadãos brasileiros são 
cidadãos brasileiros baianos, inclusive de Ilhéus, Una 
e Buerarema. São cidadãos desses municípios.

Quero fazer um comentário sobre essa questão, 
que também foi citada na Raposa Serra do Sol. É o 
mesmo argumento, que foi derrubado no Supremo: de 
que a demarcação da terra indígena reduz o território 
do município.

A demarcação da terra indígena não interfere, em 
hipótese nenhuma – isso foi notícia; é só ler o voto do 
Ministro Carlos Britto –, na jurisdição do município. O 
Prefeito de Ilhéus é o Prefeito de todos os cidadãos de 
Ilhéus, inclusive dos tupinambás, que têm o direito de 
receber a atenção dos serviços públicos que a Prefei-
tura de Ilhéus tem de conceder a todos os cidadãos 
de Ilhéus, como os cidadãos de Uiramutã, Normandia, 
Pacaraima, em Roraima, que são os municípios que 
fazem parte da terra indígena.

Não se confunda aqui a jurisdição sobre os cida-
dãos de determinado município com perda de território 
do município. A terra indígena é propriedade da União, 
assim como as terras do Exército são propriedade da 
União; as terras de Marinha são propriedade da União 
– portanto, as áreas de praia, na maioria áreas de Ma-
rinha, não deixam de ser parte do município; elas são 
parte do município, assim como as terras indígenas, 
que são terras da União, fazem parte do município.

Esse é um ponto também importante para escla-
recer, porque parece que a demarcação – e, aí sim, 
se fosse isso, seria um ato de prejuízo e preconceito 
forte contra os indígenas – seria o mesmo que dizer 
aquilo que foi dito aqui: que nós estaríamos colocando 
os indígenas numa espécie de redoma; então, eles não 

poderiam ser mais encarados como cidadãos e teriam 
de voltar a usar arco e flecha etc. Não é nada disso! 

A Constituição brasileira é muito clara: reconhece 
os usos, os costumes e as tradições dos indígenas. 
Mas isso não quer dizer – e nunca foi dito isso; nenhum 
ponto da legislação brasileira diz isso, inclusive a legis-
lação infraconstitucional – que o indígena deixa de ser 
indígena se passa a usar celular, ou avião, ou carro, 
ou algum outro tipo de utensílio ou de instrumento, ou 
entra numa universidade etc.

Milhares de indígenas – mais de 2 mil, 3 mil in-
dígenas – fazem curso universitário hoje. Aliás, alguns 
que estão aqui eu sei que fazem curso universitário. 
Mas não deixam de ser indígenas por causa disso. Ter 
a sua terra garantida é um direito constitucional. Como 
disse, e vários leram o art. 231 da Constituição, é um 
direito originário. Direito originário é direito anterior ao 
direito. É o direito que esses povos têm porque esta-
vam aqui no Brasil antes do Brasil. Por isso eles têm 
esse direito.

E não se pode confundir terra imemorial com terra 
tradicionalmente ocupada. Eu também acho que esse 
erro é muitas vezes cometido. Porque a terra imemorial 
de fato é o Brasil todo. O Brasil inteiro, as Américas 
todas são terra imemorial dos povos indígenas.

Mas nós não estamos falando aqui em terra ime-
morial. Nós estamos falando da definição constitucio-
nal de uma terra tradicionalmente ocupada, conforme 
estabelece a Constituição, conforme estabelece a 
legislação infraconstitucional. É dessa que nós esta-
mos falando. E essa é a terra que foi identificada pelo 
estudo feito.

Esse estudo foi feito por uma antropóloga portu-
guesa, que fez o seu mestrado e o seu doutorado sobre 
os índios tupinambás. E nós temos plena confiança, 
exatamente porque ela é uma pessoa especialista na 
história tupinambá, na cultura tupinambá. O estudo foi 
feito de forma adequada, de forma correta. E, se hou-
ver, nas contestações, algo que prove efetivamente 
que algum ponto do estudo pode ser questionado, isso 
terá de ser analisado no período previsto na lei para 
a análise e depois julgado pelo Ministério da Justiça. 
Quiçá será julgado na Justiça. 

Eu estou deixando bem claro esse procedimento. 
Como disse o Vereador Alcides, ao me citar no início, 
a nossa conversa é franca. Assim como o senhor foi 
muito franco, eu estou sendo muito franco. Espero que 
possamos manter diálogos francos. Espero também 
que esse diálogo franco, como disse a Deputada Ali-
ce Portugal, gere uma situação de apaziguamento na 
região e que os direitos sejam respeitados, tanto os 
dos indígenas quanto os dos não indígenas, que têm 
de receber pagamento pelas suas benfeitorias e ser 
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reassentados pelo INCRA, como é de direito e está 
estabelecido na atual legislação brasileira.

Aí vocês vão dizer: “É, mas isso não vale por-
que eles estão lá, têm títulos, foram assentados pelo 
INCRA e tal”. Então, temos de mudar a lei, que hoje 
não garante pagamento por terra nua. É bom que todo 
mundo saiba. Às vezes se diz isso como se a FUNAI 
não quisesse pagar pela terra nua. A FUNAI não paga 
porque nenhuma lei diz que tem de pagar. A lei diz 
que tem de pagar pela benfeitoria de boa fé. E é isso 
o que nós fazemos. 

Dito isso, quero finalizar fazendo um comentário 
sobre este tema mais amplo, de que tudo isso que está 
acontecendo no Brasil, pela ação da FUNAI, pela ação 
do Estado brasileiro, o reconhecimento dos povos indí-
genas e das suas terras tradicionalmente ocupadas, é 
proveniente de uma conspiração internacional; inclusive 
de cobranças de pessoas ou instituições da Europa ou 
dos Estados Unidos, que já destruíram todas as suas 
florestas, como foi dito – já destruíram todas as flores-
tas, na Europa; os Estados Unidos destruíram quase 
todas as suas florestas, mataram quase todos os seus 
índios –, e que agora querem que nós, no Brasil, fique-
mos protegendo tudo. Não se pode fazer nada. 

Quero concluir o meu comentário dizendo, pri-
meiro, como brasileiro – e acho que todos os brasilei-
ros – que não quero, que não aceito que no Brasil se 
repitam os erros que aconteceram na Europa e nos 
Estados Unidos. Eles não são exemplos para o Brasil, 
nesse campo.

Eu costumo dizer que a melhor comparação en-
tre o Brasil e os Estados Unidos, nesse campo, é que 
no Brasil nós tivemos o General Rondon, que dizia: 
“Morrer se preciso for. Matar, nunca”; e, lá nos Esta-
dos Unidos, o General Custer, o maior assassino de 
índios que existiu na história daquele país. A diferença 
entre o Brasil e os Estados Unidos, nessa matéria, é 
uma diferença de generais, de qualidade dos gene-
rais. Por isso, os povos indígenas do Brasil respeitam 
até hoje a memória do General Rondon. E todos nós 
brasileiros devemos respeitar, sim, a memória do Ma-
rechal Rondon.

E os povos indígenas que estavam com o Mare-
chal Rondon lá nas fronteiras, em Roraima e em outros 
lugares, é que defendiam as nossas fronteiras. Foram 
os índios kadiwéu, da fronteira de Mato Grosso do Sul 
com o Paraguai, que lutaram na Guerra do Paraguai. 
A terra kadiwéu foi concedida por D. Pedro II, em agra-
decimento por eles terem lutado ao lado dos brasilei-
ros – na maioria negros – que foram levados para a 
Guerra do Paraguai para defender o Brasil.

Eu digo isso porque tenho a convicção – aliás, a 
mesma convicção do Ministro Carlos Britto – De que a 

Constituição brasileira é muito mais importante, muito 
mais valiosa do que qualquer legislação internacional. 
O Ministro Carlos Britto disse que a Constituição de 
1988 foi a “Lei Áurea dos povos indígenas do Brasil”. 
E ele tem razão, porque ela rompeu com a antiquada 
visão anterior, segundo a qual, para ser cidadão bra-
sileiro, o indígena tinha de deixar de ser indígena. Ela 
rompeu com essa visão de tutela, ela rompeu com a 
visão de que o indígena é uma pessoa relativamente 
incapaz, que não tem inteligência, que não tem capa-
cidade, que portanto é manipulável. 

Não há possibilidade de nenhum de nós aqui, 
de qualquer ser humano que está aqui, ter mais inteli-
gência ou menos inteligência do que outro. Nós somos 
culturalmente diferentes, historicamente diferentes. E o 
direito à diferença foi estabelecido na nossa Constitui-
ção Federal. É disso que nós estamos tratando aqui. 

E esse reparo histórico ainda vai doer um pouco, 
vai abrir algumas feridas, sim. Mas nós temos de cumpri-
lo, para que o Brasil possa evoluir, definitivamente, na 
sua própria dignidade, sem utilizar a experiência dos 
Estados Unidos, sem utilizar a experiência da Europa, 
porque não são boas experiências. A nossa experiên-
cia é a de um país grande, territorialmente falando; 
grande do ponto de vista da sua diversidade cultural 
– há 225 povos indígenas no Brasil, que falam mais 
de 180 línguas diferentes; isso é um orgulho para nós 
brasileiros; e grande também porque é o único grande 
país do mundo que ainda tem a possibilidade de se 
desenvolver, de ter crescimento econômico, de produzir 
agricultura, de exportar agricultura, de exportar a partir 
do agronegócio e da indústria, sem destruir as suas 
florestas, sem destruir os seus povos tradicionais, os 
povos indígenas. Esse é o mundo que nós queremos. 
E o Brasil pode ser um exemplo diferente.

Então, eu acredito que essa suposta conspiração 
internacional existe, até porque nós brasileiros temos 
toda a capacidade e plena soberania para tocar o nosso 
desenvolvimento de forma sustentável, de forma res-
peitosa à diferença cultural, para que o Brasil continue 
sendo um país de grande importância econômica no 
cenário internacional.

Era esse o meu comentário. V.Exa. me perdoe por 
ter-me estendido um pouco. Mas eu também escutei 
atentamente várias palestras, que também se esten-
deram. Então, eu quis dar uma resposta um pouco 
mais ampla. Mas eu quero ceder uma parte do meu 
tempo para a representante da Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil, para que ela possa também fazer 
a sua explanação.

Obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
A senhora tem 3 minutos. Já está na hora da sessão 
deliberativa do Congresso. 

(Pausa.)
Eu vou lhe conceder o mesmo tempo que concedi 

aos Deputados Federais.
A SRA. ROSANE KAINGANG – Boa dia a to-

dos.
Cumprimento os componentes da Mesa, os Srs. 

Parlamentares.
Eu sou do povo kaingang, a terceira maior etnia 

deste País, da Articulação dos Povos Indígenas do 
Brasil, que apoia todos os segmentos sociais de povos 
indígenas neste Brasil. Somos 4 representantes: Mauro 
Terena, Valéria Paye e mais outros companheiros, que 
congregam as 5 Regiões deste País.

Eu quero dizer aos senhores, em primeiro lugar, 
que por trás de mim não há ONG, nem FUNAI, nem 
ninguém. Temos discurso próprio, como o Conselho 
de Caciques do Povo Tupinambá, que está aqui, e a 
cacique pataxó. Portanto, estamos falando por nós 
mesmos, com discurso próprio.

Também quero dizer, Deputado Fábio, que nós 
vivemos num país democrático. Nós, povos indígenas, 
entendemos isso. Quero registrar que, dentro desta 
Casa, sempre fomos recebidos muito bem. Agora, 
fico muito chateada porque sempre a Comissão da 
Agricultura ouve outras partes. Já foi registrado mais 
de uma vez aqui, pelo movimento indígena, que tem 
de ouvir os 2 lados da moeda. E, daqui para frente, 
o senhor que preside esta Comissão, nós povos indí-
genas vamos estar acompanhando vários processos 
aqui dentro...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Nós estamos fazendo isso. Abrindo a oportunidade 
para a senhora, que não estava nem na pauta, eu es-
tou fazendo justamente isso.

A SRA. ROSANE KAINGANG – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – A 

Cacique Valdelice me ligou, dizendo que gostaria de fa-
lar. Eu, de imediato, disse a ela que a Comissão estava 
à disposição para que ela representasse os índios.

A SRA. ROSANE KAINGANG – O.k.
Então, fica o nosso registro de que, daqui para a 

frente, de hoje em diante, nós não queremos mais ser 
discriminados nesta Comissão.

Também quero dizer aos senhores que nós, povos 
indígenas, somos parte da sociedade que os senho-
res defendem. Os tupinambás e os pataxós são parte 
dessa sociedade que os senhores defendem.

Nós, povos indígenas, não queremos nada além 
daquele pedaço de terra por onde perambularam os 
nossos antepassados. Nada além. Nós não somos 

latifundiários, não somos grileiros, nem concentra-
mos terras. Não somos fazendeiros. Nós queremos 
apenas aquele pedaço em que viveram os nossos 
antepassados.

Quero dizer aos senhores que nós, do Rio Gran-
de do Sul, nós kaingang, sempre lutamos junto com os 
agricultores e sempre vencemos juntos. Nós não somos 
culpados, nem os pequenos agricultores, de o Estado 
brasileiro ter falhado ao dar títulos de propriedades – 
nem nós, nem os pequenos agricultores.

Mas quero dizer aos senhores que nós, povos indí-
genas, sempre tivemos diálogo com todos, respeitando 
todos. Respeito não significa a ofensa que nós ouvimos 
hoje de manhã. Nós não ofendemos ninguém.

Houve algum registro neste País de que índios 
invadiram terra de outros? Não. Nós apenas estamos 
reivindicando aquela terra por onde perambularam os 
nossos antepassados.

Quero dizer mais: nós estamos seguindo a Consti-
tuição Federal, a Carta Máxima deste País, que os Srs. 
Parlamentares, dentro desta Casa, legislaram sobre 
ela. Nós estamos seguindo uma lei. Nós não estamos 
irregularmente reivindicando coisa que não está pre-
vista na lei. Nós estamos seguindo a Carta Máxima 
deste País e respeitando. Nada além disso.

E as Convenções Internacionais, em especial a 
169, da Organização Internacional do Trabalho. Não 
só nós, povos indígenas, temos direito a ela, mas os 
não indígenas também – as minorias que são a maio-
ria neste País.

Não somos nós que causamos o conflito por conta 
de terra. Tenho certeza de que não é povo tupinambá 
que faz o conflito lá, que joga a sociedade contra nós. 
Não somos nós.

O que nós pedimos é que os Srs. Vereadores e 
Prefeitos não façam isso. O conflito vem, não por con-
ta dos povos indígenas; o conflito vem por conta de 
pessoas que incitam a sociedade, os pequenos agri-
cultores, contra os povos indígenas; não somos nós, 
os povos indígenas. Ao contrário, se é para brigar por 
um direito, nós vamos brigar, mas respeitando também 
o direito dos outros.

O que significa isso? Os senhores podem defen-
der os pequenos agricultores, sim, mas respeitando a 
outra sociedade que está lá. Se há 500 anos estávamos 
aqui, os nossos antepassados, como é que se diz que 
não estávamos naquela terra? Fomos expulsos.

E esses organismos que se criam: FAMATO, 
FAMASUL...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Dona Rosane, por favor, conclua.

A SRA. ROSANE KAINGANG – ...e todas essas 
entidades só têm servido para conflito. Nós da APIB 
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não fomos criar conflito em nenhum lugar. E nós índios 
kaingang do Rio Grande do Sul não saímos do Rio 
Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, para 
ir para o Mato Grosso do Sul pegar terra, nem para a 
Amazônia. Nós índios não invadimos e não pegamos 
terra de ninguém, a não ser a nossa, dos nossos an-
tepassados.

E se é para fazer uma radiografia sobre se é ter-
ra indígena ou não, também queremos que se faça a 
radiografia de quem acumula fazendas e fazendas. 
(Palmas.) Nesse sentido, queremos isso também desta 
Casa e de qualquer instituição pública, seguindo a lei. 
Queremos uma radiografia de quem são os grandes 
latifundiários deste País.

É nesse sentido, Sr. Presidente da Comissão, 
que falo.

Agradeço e espero que, daqui para a frente, 
nós, povos indígenas, possamos estar, dentro desta 
Comissão, sendo tratados de igual para igual. Porque 
hoje – não sei se os senhores conhecem – também 
existe uma lei do racismo, e nós podemos nos utilizar 
dela também a nosso favor, mas sempre respeitando 
o outro.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Agradeço à Dona Rosane.
Passar a palavra agora à Cacique Valdelice.
A SRA. MARIA VALDELICE AMARAL DE JE-

SUS – Só quero falar respondendo um pouco àquilo 
que me foi dito, porque fiquei engasgada. Mas vou 
responder. 

O direito está na Constituição Federal. Nós não 
estamos pedindo nada. A Constituição está aqui. É o 
direito dos povos indígenas. Muita gente está cega e 
não vê que isto aqui é uma Constituição que dá direito 
aos povos indígenas. Esta lei não mudou.

Também quero falar sobre a questão que se co-
locou para todos os que estávamos ouvindo, a ques-
tão tupinambá.

Nós somos tupinambás; somos tupinambás. 
Quando se mostra Olivença, como se fosse a coisa 
mais linda... Ela era bonita, sim, quando era habita-
da pelos índios, quando só tinha índios lá. Lá só tem 
casa de veraneio. A maioria das pessoas é de fora. 
As casas estão todas fechadas. Parece um cemitério. 
Vão lá ver!

Quando se fala na piscina, Prefeito e Vereador, 
é uma vergonha. Há alguns meses houve uma chu-
va, a piscina ficou inundada. E está lá. Aquela coisa 
bonita que se mostrou aqui é mentira. Quando se fala 
do Centro Cultural, quantas vezes fomos com docu-
mento pedir para a gente expor nossos artesanatos 
no Centro Cultural e nunca conseguimos, porque vai 

ter isso, vai ter tal e tal projeto? E não tem nada lá, só 
muriçoca. É isso.

Eles falam tanto da gente, mas não fazem o seu 
trabalho. Eu não estou fantasiada de índia, não, Dr. Luiz. 
Eu sou índia e também não o conheço. Me respeite o 
quanto eu o respeitei. Eu nunca lhe dirigi a palavra.

Quando se fala que minha casa ficou fora, nós 
temos direito. 

Terras tradicionais ocupadas. Todas as terras são 
ocupadas pelos índios tupinambás, sim. Quarenta e 
sete mil hectares de terra estão lá. Os índios moram 
lá dentro. Dois hectares, seis hectares, mas estão lá, 
encurralados pelos grandes latifundiários, que só usam 
para tirar as piaçavas das áreas. Mas estão lá. Tem 
gente aí com um monte de terra – 1 mil, 2 mil hectares 
–, e ninguém faz nada. As estradas estão lá acabadas, 
Prefeito. Tem que cuidar.

Emprego, Prefeito Djair, o senhor consegue bus-
car para os seus eleitores que estão lá. Terras particu-
lares indígenas compraram ou receberam em doação. 
A minha casa era da minha mãe, que tem 78 anos e 
ainda mora na Praça de Olivença. E naquela área da 
Praia de Batuba, a Batuba Beach, tem um grande ho-
tel, o Jubiabá. Aquela área foi doada, por usucapião, 
para minha mãe. E lá ela deu uma área a cada filho, 
para fazer sua casa. E ela continua morando no centro 
de Olivença, que era dos nossos troncos mais velhos. 
Está lá. Ela está lá para contar a história.

Então, são terras indígenas dominiais, conforme 
o Estatuto do Índio. Não há nada errado em eu ter uma 
casa fora da demarcação. O Cláudio (falha na grava-
ção) na questão das áreas. Nós tínhamos um pleito 
por uma terra que nossos antepassados falaram, e 
nossos anciãos. Está tudo gravado. Confirmam sete 
léguas em quadra. E essa terra, sete léguas em qua-
dra, foi impossível ter. Nós deixamos vários hotéis. Foi 
um acordo dos tupinambás, dos nossos anciãos, dos 
nossos mais velhos e das lideranças, para que ficasse 
uma parte fora da demarcação.

Nossa terra está toda acabada. Mas não somos 
nós que estamos acabando não. Quem está acabando 
são os fazendeiros que estão lá dentro. Vão lá e vejam 
a realidade. Nossos parentes que saíram do cadastro 
são parentes sim. Não sei o que aconteceu ali. Eu não 
estou lá. Não estão vendo o outro lado da moeda, como 
diz a parente aqui. Tem que ouvir os 2 lados.

Quem obrigou a dizer que não era? Nós fomos 
reconhecidos em 2002, no papel, para que a gente 
tivesse outros direitos, como educação, construir es-
cola, saúde. E até aí nós éramos tupinambás. E hoje 
me admiro muito chegar aqui e ver pessoas da nossa 
região dizerem que não somos.
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Tem que brigar mesmo? Tem. Nós vamos lutar 
sim, Alcides. Nós vamos lutar, porque nós somos tra-
balhadores sim. Lá, a produção que sai é dos peque-
nos produtores. Mas os indígenas estão lá. Quem me 
provar que não é... Nós estamos lá. Nós nunca saímos 
de uma terra... Não estamos saindo e dizendo: “Ah, 
FUNAI, demarca a terra para o povo tupinambá”. Não! 
Nós estamos lá. Nós nascemos lá. Antes de vocês es-
tarem agora no poder, nós estávamos lá, sofrendo as 
consequências dos coronéis. E ainda existem alguns 
filhos de coronéis que achavam a área de Olivença a 
menina dos olhos, porque era linda. Só era verde. Não 
tinha aquele monte de casas que tem e que estão lá, 
vazias, que são só para o pessoal alugar no verão, 
porque é no verão que chega o turismo em Olivença. 
E nós estamos juntos no turismo. 

Eu me admiro muito quando as pessoas falam e 
falam... Ninguém fala do massacre. Falaram do massa-
cre ali não sei nem por quê, o massacre do Cururupe. 
Foi índio, foi povo, foi gente. Foi um massacre muito 
grande que fizeram com nossos antepassados. Hoje, a 
gente revive essa memória. E a Câmara de Vereadores 
de Ilhéus ainda abriu uma moção, e foi votada, a favor 
da Caminhada Tupinambá de Olivença, com apoio da 
Vereadora Marluce, pela demarcação da terra do povo 
tupinambá. E hoje o Prefeito é contra a demarcação 
das terras do povo tupinambá. 

Então, é muito difícil juntar essas 2 peças, quan-
do uma fala de um jeito, e a outra fala de outro. Dizem 
que para conhecer alguém tem que conviver com ela. 
O Sr. Veloso sabe do apoio que os índios tupinambás 
deram ao senhor na sua candidatura. Alguns índios 
também votaram no Vereador Alcides. Ele sabe dis-
so. A maioria... Eu também era candidata, como outro 
índio também era candidato, o Cláudio Magalhães. 
Então, a gente está somando e queria que vocês não 
viessem aqui falar do povo tupinambá. Isso é uma ver-
gonha! É um vergonha vocês que se dizem ilheuenses 
virem aqui para falar do povo tupinambá. Por que não 
ajudam o povo tupinambá? Por que não demarcam a 
sua terra? 

Nós fomos para a escola porque ainda tivemos 
força para ir para a escola e aprender. Mas fomos à 
luta e estamos aí. E contamos com o apoio da Cons-
tituição Federal, com o apoio do Governo Federal, 
para demarcar essa terra tupinambá. Não tem confli-
to com os índios. O Prefeito de Una sabe disso. Não 
tem conflito. O conflito foi gerado através da política 
que fizeram lá, a política que o Vereador Alcides está 
encabeçando na região, e o Sr. Luiz, que está junto 
com o pessoal, dizendo que está falando em nome 
dos pequenos agricultores. Não está. Nós somos pe-
quenos agricultores.

Estamos aí, juntos, nessa batalha, para termos 
a nossa terra demarcada – nossos jovens e nossas 
crianças estão lá – e também para tirar os índios da 
periferia da cidade, porque muitos índios estão na pe-
riferia da cidade.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Obrigado, Dona Maria Valdelice.
Eu gostaria de comunicar que estamos com um 

problema técnico. Algumas pessoas estão solicitan-
do a ocupação desta sala, porque já ultrapassamos 
o tempo de permanência. Peço, encarecidamente, 
respeito ao tempo, porque temos que, efetivamente, 
liberar a Comissão.

O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Sr. 
Presidente, peço à Mesa permissão para falar daqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Pois não. Peço que seja sucinto.

O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Serei 
breve, Sr. Presidente. 

Eu queria, a despeito do pedido da Deputada 
Alice Portugal, que V.Exa. determinasse que fosse 
extraída das notas taquigráficas expressão ofensiva 
usada pela Cacique Maria Valdelice de que estaríamos 
comprando pessoas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Peço que as palavras da Cacique Valdelice sejam exclu-
ídas das notas taquigráficas, porque foram ofensivas. 

O SR. ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO – Não 
é nosso hábito. Quero dizer que os registros deixam 
muito claro é que o primeiro pedido à FUNAI, em 1997, 
para reconhecimento da etnia, já vem adicionado a 
um pedido de inclusão do grupo para recebimento de 
cestas básicas.

Eu fiz um registro nesta Casa, Sr. Presidente, e 
eu gostaria que esta Comissão de Agricultura desse a 
ele desdobramento, consequência, relativo às denún-
cias de utilização de verbas do PRONAF, que permitiu, 
corroborou com o alastramento do cadastramento de 
indígenas. Esses recursos fizeram com que o crédito 
para a agricultura familiar da região, especialmente 
em Ilhéus, fosse suspenso, devido à inadimplência. A 
maioria dos empréstimos concedidos, fazendo-se uma 
análise do endereço, é destinada à Rua Lúcio Soub, 
que, no seu prolongamento, consta o Centro Cultural de 
Olivença. Lamentavelmente, há uma declaração infeliz 
da cacique, no sentido de que não cedemos o Centro 
Cultural para os indígenas, quando a sede dessa as-
sociação – que, inclusive, assina uma carta de pressão 
ao ex-Presidente Mércio Gomes – funciona no Centro 
Cultural de Olivença. Portanto, a declaração não cor-
responde à verdade. Esse é um registro que faço.
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Da mesma forma, o descadastramento não ocor-
reu, como afirmou, neste Parlamento, o representante 
dos indígenas. Ele foi ocasionado porque as pessoas 
passaram a discordar da forma, da proposta e, sobre-
tudo, da tese tupinambá, que a própria FUNAI sabe 
que é incoerente. 

A questão não é dizer se são índios ou não. Em 
nenhum momento do meu discurso ou das minhas falas, 
em lugar algum, eu disse que aqui não há descenden-
tes de índios. E nunca comparei a causa indígena de 
Olivença ao dano provocado pela vassoura-de-bruxa. 
O que eu disse foi que os impactos socioeconômicos 
se assemelharão. É muito diferente de chamar indíge-
na de vassoura-de-bruxa.

Então, eles não concordam com a tese e dizem: 
“Não sou tupinambá; nunca ouvi falar em tupinambá 
nessa região. Ouvi minha mãe, meus avós dizerem que 
somos tupiniquins”. É isso que se ouve em Olivença. 
Por isso o descadastramento. 

Vejam só a incoerência: o Presidente da FUNAI 
fala sobre a sua convicção. Muito bem, o relatório da 
FUNAI diz: “Se, por um lado, os tupinambás aceita-
ram a usurpação histórica, eles vêm aqui resistindo 
em suas terras de ocupações tradicionais há mais de 
4 séculos”. Ora, como eles podem estar resistindo há 
mais de 4 séculos se a coordenadora dos trabalhos 
afirma: “Os índios, fossem camacã, botocudos ou ou-
tros que viviam nessa região, ainda no século XX, a 
abandonaram, não sendo, portanto, antepassados dos 
tupinambás de Olivença que ali vivem hoje”. Não sou 
eu quem está dizendo isso, não. Estou mostrando o re-
lato da própria antropóloga que coordenou o grupo de 
trabalho da FUNAI. No relatório da FUNAI, ela diz que 
são tupinambás e que estão resistindo lá há 4 séculos. 
E no seu livro Terra Calada, de 2007, diz que eles não 
descendem dos índios que abandonaram Olivença, no 
início do século XX, na década de 30. Conforme Maria 
Hilda Paraíso relata, são descendentes de tupiniquins 
e de aimorés. 

Olivença sempre foi miscigenada, desde o seu 
início, povoada por diversas etnias: indígenas, brancos 
e negros. Olhem só o sobrenome da Cacique Valdeli-
ce: Amaral. Amaral de quê? Amaral é também o nome 
da minha família. 

Então, há miscigenação. A realidade é outra: deu-
se a extinção do aldeamento. O aldeamento foi extinto, 
Presidente. A realidade é essa. As pessoas estão lá de 
boa-fé. São pequenos produtores, sim, muitos deles 
negros, que, inclusive, têm a maior dificuldade para 
galgar degraus na vida. 

O problema indígena não é o único problema 
social do Brasil. O problema do negro também é um 
problema grave, sério. E sou propositor do órgão da 

igualdade racial em Ilhéus, uma luta minha de 4 anos. 
Não sou racista, mas estou com medo, neste País, de 
ser branco. Criou-se, neste País, uma situação políti-
ca em que começamos a fazer uma reflexão se vale 
a pena ser branco, apesar de não ter escolhido ter 
nascido branco. Todas as políticas são direcionadas. 
E, como disse a liderança indígena, que representa as 
associações: “Temos a lei do racismo. Podemos en-
quadrar qualquer um, a qualquer momento”. E a todo 
momento somos colocados na parede, diante desse 
tipo de afirmativa. Qualquer coisa, somos racistas. En-
tão, a minha preocupação hoje, no meu País, é o fato 
de eu ser branco. Não sei quais são as políticas que 
estão do meu lado, porque somos grileiros, filhos de 
coronel, descendentes de coronel. 

Concluindo, quando eu entrei nessa questão, 
quando questionei a demarcação da zona urbana, foi 
porque ela é injustificável por qualquer motivo. A praça 
histórica, Deputada Alice, é rodeada de pavimentação, 
drenagem, passeios de pedras portuguesas, que não 
têm nada a ver com a história, assim como a conten-
ção de pedras. Resta um gramado remanescente. Se 
cometemos o erro de construir uma pista para fazer 
São João de Olivença, é uma coisa mínima, facilmen-
te recuperável. Agora, dizer que aquela praça merece 
tombamento histórico, não. Em Olivença, o que me-
rece tombamento histórico é a Igreja Nossa Senhora 
da Escada. 

Quando eu entrei nesse processo, defendia ou a 
negociação, ou a questão dos pequenos produtores, 
daqueles que produzem, porque não há latifundiário 
naquela área. É uma mentira o que dizem aqui. Apon-
tem os latifúndios. A maioria das propriedades é de 
menos de 100 hectares. E no Bolsão Maruim, um pro-
jeto implantado pelo Governo Federal e pela CEPLAC, 
têm muito menos do que isso. 

A partir da publicação do relatório, no dia 20 de 
abril, foi quando entrei nessa causa, quando comecei 
a me manifestar publicamente. E já havia fazenda in-
vadida, com várias pessoas vítimas, por exemplo, de 
interdição de estradas. Aconteceram até sequestros e 
morte. Como é que entro para incitar a violência? Não! 
A violência já estava estabelecida. É só consultar o que 
há de registro na Polícia Federal, especialmente sobre 
a Serra do Padeiro, para constatarem que a violência 
vem de muito antes. Ninguém incita a violência, e não 
é o meu caso. 

Desconheço, na história recente de Olivença, 
qualquer prática de violência que tenha vitimado fatal-
mente qualquer pessoa, em decorrência dessa polê-
mica entre índios e brancos. O que sempre existiu ali 
foi uma convivência pacífica, secular, entre brancos, 
índios e negros, especialmente nos tempos modernos. 
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Eu não conheço nenhum registro de violência que te-
nha resultado em morte. 

V.Exa. tem as suas convicções, mas o seu re-
latório não está de acordo com as convicções que 
V.Exa. defende.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Obrigado. 

Com a palavra o Dr. Luiz Henrique da Silva. 
Consulto o Dr. Moacyr Leite se quer fazer uso da 

palavra. (Pausa.) 
O SR. LUIZ HENRIQUE UAQUIM DA SILVA – 

Obrigado, Excelência. 
Quero me manifestar porque fui citado 2 vezes 

pela cacique – ela disse que eu não me dirigisse a ela, 
mas ela se dirigiu a mim – e também para fazer um 
comentário sobre o pronunciamento do Dr. Márcio.

Em relação ao que disse a cacique, que mostrou 
a Constituição, se ela conhecesse a Constituição, eu 
diria que ela deveria contratar uma boa equipe de ad-
vogados, porque, caso seja praticada a Constituição, 
de certo ela será presa pelos crimes que vem come-
tendo na região. Não vou citar nenhum. Deixo que a 
Polícia Federal faça com os seus crimes o que a lei 
manda fazer, e não só em relação aos crimes pratica-
dos por ela, mas também em relação aos de tantos 
outros caciques. Não sou eu quem está criando isso, 
são todos vocês. Não registrei queixa alguma contra 
vocês, mas, sim, quem está sendo agredido.

Em relação ao discurso do Dr. Márcio, eu diria o 
seguinte: me parece que o senhor criou coragem para 
falar. No início, um pouco apático... 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
O SR. LUIZ HENRIQUE UAQUIM DA SILVA – 

Não. E não percebi a sua disposição, no início.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Peço moderação a todos, para que terminemos o 
debate com o bom nível que iniciamos.

O SR. LUIZ HENRIQUE UAQUIM DA SILVA – Da 
forma como começou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
De forma respeitosa. 

O SR. LUIZ HENRIQUE UAQUIM DA SILVA – 
Então, Dr. Márcio, parece-me que, com relação aos 
agricultores – e o senhor é muito taxativo –, todos 
fizeram pedidos ao senhor, mas o senhor não está 
aberto ao diálogo. O senhor aplica a lei. Só a lei inte-
ressa ao senhor. 

Por isso, eu disse no início do meu discurso que 
só resta aos agricultores, ainda hoje, o Supremo Tri-
bunal Federal. Mas isso vai mudar. Já começamos a 
nossa defesa no Supremo Tribunal Federal. O senhor 
vai aplicar a lei até chegar às mãos do Ministro. E o 

Ministério Público, por lei, é o defensor dos indígenas. 
Ninguém está questionando a lei. 

O senhor falou da lei, defendendo um discurso 
antropológico, sociológico. É bonito ouvir esses dis-
cursos. É isso que ouvimos e a que assistimos na 
Internet, principalmente dos presidentes da FUNAI, 
quando deixam a Casa. Eles começam a vender blog 
na Internet, a vender discurso para pessoas de fora, 
para ativistas aqui dentro e para ambientalistas. Res-
peito o seu discurso, acho lindo, mas não se aplica à 
nossa região, não se aplica a quem é brasileiro. E o 
senhor não falou como brasileiro. O senhor falou de 
exclusão. O senhor excluiu todo o mundo no seu dis-
curso; só incluiu os índios. O senhor não está respei-
tando o povo brasileiro.

E dentro da sua teoria de lei – o senhor é um gran-
de aplicador da lei – apresentou algo que eu não sei 
se entendi. Corrija-me. Todos nós somos índios e, na 
sequência, vem um discurso de que índio não invade 
terra de índio. Foi dito pela senhora. Mas se índio não 
invade terra de índio e todos nós somos índios, por que 
vocês estão invadindo a nossa? (Pausa.) 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
O SR. LUIZ HENRIQUE UAQUIM DA SILVA – 

Mas nós somos índios. 
Então, eu encerro...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Por favor, vamos respeitar a palavra do Sr. Luiz. Vamos 
terminar o debate no bom nível em que se iniciou, de 
forma respeitosa. Eu peço a todos compreensão. Por 
favor, conclua.

O SR. LUIZ HENRIQUE UAQUIM DA SILVA – Eu 
não tenho muito a falar.

Dr. Márcio, o senhor sabe o seguinte: existe a 
lei, mas acima da lei também há a verdade. Eu disse 
no meu discurso que a lei – e o senhor tanto cita aqui 
a Constituição – também é falha. Tanto é falha que o 
Supremo demarcou a Reserva Raposa Serra do Sol 
com 19 condicionantes. O que significa isso? A cor-
reção da lei. Então, vocês estão se aproveitando de 
uma lei que não tem tantas correções ainda, mas terá, 
como disse o Deputado. Isso vai acabar. Vocês são 
aproveitadores da lei para demarcar terras de índios 
em terras particulares.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Para finalizar, passo a palavra ao representante da 
AMURC, associação de todos os municípios da região 
cacaueira, o Prefeito de Uruçuca, Moacyr Leite.

Peço a V.Exa. que se restrinja aos 3 minutos.
O SR. MOACYR LEITE – Obrigado, Sr. Presi-

dente.
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Vou economizar nos cumprimentos e reduzir mi-
nha fala a 2 pontos que considero da maior importân-
cia. Nós verificamos a existência de controvérsia na 
questão do relatório e também que todos querem o 
equilíbrio, todos querem paz. Nós não queremos que 
se repita na região de Ilhéus o que vem acontecendo 
há muitos anos na região de Pau Brasil. Não queremos 
trazer aquela experiência de Pau Brasil para Ilhéus. 
Então, é preciso muito equilíbrio. 

O posicionamento da FUNAI é de fundamental 
importância nesta questão. É preciso garantir respeito 
ao direito de propriedade até decisão final. O relatório 
foi apresentado. Os produtores vão apresentar con-
testação ao laudo da FUNAI. E haverá o julgamento 
pelo Ministério da Justiça. É preciso que se garanta 
o direito de propriedade, porque, só pelo simples fato 
de ter sido publicada no Diário Oficial a comunicação 
para tornar público o relatório e abrir prazo para apre-
sentação de contestação – repito, só pelo fato de ser 
publicado no Diário Oficial –, muitos já se sentiram 
no direito de invadir propriedades, levando clima de 
conflito à região.

É preciso que a FUNAI, até em outras regiões, 
em outros Estados, antes de publicar qualquer relató-
rio de demarcação de terras, chame os interessados e 
os informe de que aquela publicação no Diário Oficial 
é apenas para tornar público o relatório e abrir prazo 
para apresentação de contestação. Ela não dá direito 
de posse de terra a ninguém, por enquanto.

Foram feitas algumas propostas. A criação de uma 
comissão, como bem disse a Deputada Alice Portugal, 
é importante para acompanhar esse processo. 

Penso que a Câmara precisa aproveitar este 
momento e fazer uma revisão na lei de desapropria-
ção. Nós temos visto na nossa região que há vários 
espaços ecológicos, parques estadual e federal, e 
quando se avalia uma área para ser desapropriada o 
critério utilizado é o mesmo que o banco utiliza para 
avaliar uma área para garantir um financiamento de 
um projeto rural. É preciso fazer uma reforma nesta lei. 
Quem preservou é  penalizado. Isso é uma injustiça. É 
preciso que a mata que foi preservada seja avaliada 
e tenha valor.

Finalmente, parabenizo a Comissão por esta ini-
ciativa. Esta audiência foi importante para esclarecer 
vários pontos sobre os quais todos tinham dúvidas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Obrigado. 
Gostaria de agradecer ao Dr. Márcio Augusto Frei-

tas de Meira, Presidente da FUNAI, a presença. 
Como foi importante essa discussão. Tenho cer-

teza de que esta audiência pública é o início, Vereador 

Alcides, de um processo de discussão, de entendimento. 
Acho que todos nós buscamos o entendimento, uma 
saída pacífica para essa questão que aflige a Bahia e 
a região cacaueira. 

Agradeço a presença à Cacique Maria Valdeli-
ce; ao Prefeito Djair, do Município de Una; ao Prefeito 
Newton Lima, do Município de Ilhéus; aos represen-
tantes de São José e de Buerarema aqui presentes; 
aos Vereadores; ao Dr. João Martins da Silva – muito 
obrigado, Presidente, por sua presença aqui, que en-
grandeceu a nossa audiência –; ao Dr. Luiz Henrique 
da Silva, Presidente da Comissão de Pequenos Agri-
cultores de Ilhéus; e a todos os Deputados Federais. 

Foi uma audiência que bateu recorde de parti-
cipação. Nunca realizei uma audiência pública com 
quase 5 horas de discussão proveitosa, acalorada, 
mas objetiva. Eu tenho certeza, Presidente, de que 
esta reunião é um ponto inicial do debate e de que o 
diálogo entre índios, FUNAI e agricultores prevalece-
rá. Vamos buscar o entendimento e juntos encontrar 
uma saída para esse problema que não queremos que 
evolua para conflito, briga, derramamento de sangue, 
nem qualquer coisa neste sentido.

Muito obrigado a todos.
Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

RURAL – CAPADR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária 
(Audiência Pública) Realizada em 18 de agosto 
de 2009

Às quatorze horas e cinquenta minutos do dia de-
zoito de agosto de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural, no Anexo II, Plenário 4, da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Fábio Souto – Presidente; Wandenkolk Gonçalves, Luis 
Carlos Heinze e Nelson Meurer – Vice-Presidentes; 
Abelardo Lupion, Assis do Couto, Benedito de Lira, 
Celso Maldaner, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, 
Jairo Ataide, Luciana Costa, Luiz Carlos Setim, Moacir 
Micheletto, Moises Avelino, Moreira Mendes, Nazareno 
Fonteles, Onyx Lorenzoni, Pedro Chaves, Tatico, Vitor 
Penido e Zonta – Titulares; Airton Roveda, Alfredo Kae-
fer, Carlos Melles, Eduardo Sciarra, Ernandes Amorim, 
Jerônimo Reis, Márcio Marinho, Paulo Piau e Veloso – 
Suplentes. Compareceu também o Deputado José C. 
Stangarlini, como não-membro. Deixaram de compare-
cer os Deputados Anselmo de Jesus, Antônio Andrade, 
Beto Faro, Cezar Silvestri, Dagoberto, Fernando Coelho 
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Filho, Flávio Bezerra, Homero Pereira, Humberto Souto, 
Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Lira Maia, Odílio Bal-
binotti, Osvaldo Reis, Valdir Colatto, Waldemir Moka e 
Zé Gerardo. Justificou a ausência o Deputado Moises 
Avelino. O Presidente, Deputado Moacir Micheletto, 
declarou abertos os trabalhos, cumprimentou a todos 
e esclareceu que a reunião se destinava a “Discutir o 
Projeto de Lei Complementar nº 374/08, do Poder Exe-
cutivo, que trata do Fundo de Catástrofe”. Prosseguindo, 
o Presidente esclareceu as regras para os trabalhos, e 
convidou, para compor a mesa, os Senhores Dr. André 
Luiz Barreto de Paiva Filho – Secretário Adjunto de Re-
formas Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda; 
Dr. Welington Soares de Almeida – Diretor do Depar-
tamento de Gestão de Risco Rural da SPA/MAPA; Dr. 
Aércio Cunha – Consultor Legislativo da Câmara dos 
Deputados; e Dr. Wady José Mourão – Diretor da Com-
panhia de Seguros Aliança do Brasil e Representante 
da Confederação Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplemen-
tar e Capitalização – CNSeg. Em seguida, o presidente 
passou a palavra para o primeiro expositor, Sr. Welling-
ton, que explicou as causas da inexistência do fundo de 
catástrofe, os benefícios do FUNREP para o produtor 
rural que poderiam cobrir prejuízos acima de 130% e 
que as seguradoras se sentiriam mais confortáveis. Em 
seguida, falou o Sr. André Luiz, ressaltando que o método 
utilizado nas discussões foi muito produtivo, e que levou 
à reconfiguração do que o governo já tinha apresenta-
do. Nesse momento, o presidente Fábio Souto assumiu 
a condução dos trabalhos e, ato contínuo, o expositor 
continuou a falar que para esse fundo os recursos go-
vernamentais entram como mecanismo capaz de prover 
a sustentabilidade do seguro e torná-lo equilibrado, que 
optaram por modelos de fundo privado, onde as segura-
doras pudessem se associar, que a União entrará como 
quotista, e que as seguradoras também serão quotistas 
deste fundo, que será um elemento de segurança e de 
estímulo para o mercado de seguro rural. Na sequência, 
falou o Sr. Wady sobre as principais funções do segu-
ro agrícola no Mundo e que ele é o grande elemento 
de proteção. Falou que o fundo catástrofe irá incentivar 
as seguradoras e resseguradoras, garantirá expansão 
e continuidade do seguro agrícola e a equalização do 
orçamento do governo. Em seguida, falou o Sr. Aércio 
Cunha, que o projeto é o resultado de um consenso após 
oito meses de trabalho e que o desafio não foi fazer o 
projeto, mas expandir o mercado. Falou ainda dos be-
nefícios e efeitos colaterais do seguro agrícola. Nesse 
momento, a sessão foi interrompida e voltou após dez 
minutos, com o deputado Moisés Avelino presidindo, e 
passando novamente a palavra ao expositor, Sr. Aércio 
Cunha, que continuou dizendo que a questão maior é a 

auto-sustentabilidade ou não desse fundo. Afirmou que 
o mais importante é que o fundo será auto-regulado, e 
que o produtor que trabalhar com maior risco pagará 
um preço mais elevado. Nesse momento, o deputado 
Fábio Souto voltou a assumir a condução dos trabalhos 
e passou a palavra para o autor do requerimento, depu-
tado Moacir Micheletto, que disse que se pronunciaria no 
final, e informou que teria em seguida uma reunião com 
o Ministros Múcio Monteiro, Guido Mantega e Reinhold 
Stephanes, para ver o lastro para o fundo. Na sequência, 
falou o deputado Carlos Melles, que sugeriu a retirada 
do nome catástrofe, e afirmou que achava 36 bilhões 
pouco, diante dos 170 bilhões que o produtor põe em 
sua produção sem ter seguro algum, e que é o início do 
fundo mais importante para o Brasil. Logo após, falou o 
deputado Zonta, que apoiava integralmente o relatório 
e que considerava um dos pilares para mudar o rumo 
do agronegócio brasileiro. Disse ainda que era preciso 
votar urgentemente em Plenário e ajustar o valor inicial, 
e que esperava que pelo menos na safra do ano que 
vem, o governo já pague parte do prêmio. Em seguida, 
o presidente pediu autorização aos deputados e con-
cedeu a palavra ao Sr. Armando Virgílio do Ministério 
da Fazenda, que explicou o porquê do risco nuclear de 
que trata a Lei Complementar 126 ter sido trazida a esse 
relatório, para que num sinistro ocasionado por uma 
usina nuclear, esse prejuízo possa ser suportado pela 
resseguradoras e não pelo contribuinte. Na sequência, 
falou o deputado Luis Carlos Heinze, que propôs trazer 
para a pauta de discussões a questão do arroz, da soja 
e outros segmentos. Disse que era preciso conversar 
mais com o Banco do Brasil e a Seguradora Aliança. 
A respeito da Lei Complementar, falou que não achava 
apropriado o tema nuclear dentro do projeto, por conta 
da mídia internacional e que era preciso mudar esse ar-
tigo para não contaminar a matéria. Dando andamento, 
falou o deputado Carlos Melles, que concordava com o 
deputado Luis Carlos Heinze de que não deveriam correr 
nenhum risco e pediu a reflexão do relator. Logo após, 
falou o deputado Duarte Nogueira, que o projeto tem 
a finalidade de criar um mercado de seguros e mexer 
na engrenagem atual e que concordava com a retirada 
dessa matéria nuclear, o que facilitaria a aprovação da 
matéria. Em seguida, falou o deputado Moacir Miche-
letto, que a idéia era de um projeto que atendesse às 
seguradoras, o produtor rural e até o próprio governo. 
Afirmou ainda que pretendem atrair as seguradoras e 
resseguradoras, e que é apenas um projeto de merca-
do de seguro que tem que ter demanda e oferta. Falou 
que a cifra será entre 2 ou 5 bilhões e que é o grande 
anseio e o grande gargalo da agricultura brasileira e 
que aceitava as argumentações do deputado Luis Car-
los Heinze com relação à questão nuclear e que talvez 
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não acatasse a inclusão desse assunto em seu relatório. 
Logo após, falou o deputado Luis Carlos Heinze, que 2 
bilhões de reais era muito pouco, diante dos 5 bilhões 
de reais para o Fundo Naval. Finalizando, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos 
às dezessete horas e sete minutos. O inteiro teor foi 
gravado, passando as notas taquigráficas a integrarem 
o acervo documental desta reunião. E para constar, eu                 
, Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Fábio Souto               , e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EVENTO: Audiência Pública
N°: 1206/09
DATA: 18/08/2009
INÍCIO: 14h50min
TÉRMINO: 17h07min
DURAÇÃO: 02h09min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 02h09min
PÁGINAS: 43
QUARTOS: 26

DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO

WELINGTON SOARES DE ALMEIDA – Diretor 
do Departamento de Gestão de Risco Rural da Secre-
taria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA.

ANDRÉ LUIZ BARRETO DE PAIVA FILHO – Se-
cretário-Adjunto da Secretaria Extraordinária de Refor-
mas Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda.

WADY JOSÉ MOURÃO CURY – Diretor da Com-
panhia de Seguros Aliança do Brasil e representante 
da Confederação Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplemen-
tar e Capitalização.

AÉRCIO DOS SANTOS CUNHA – Consultor Le-
gislativo da Câmara dos Deputados.

ARMANDO VIRGÍLIO DOS SANTOS JÚNIOR – 
Representante da Superintendência de Seguros Pri-
vados – SUSEP, do Ministério da Fazenda.

SUMÁRIO: Discussão sobre o Projeto de Lei 
Complementar nº 374, de 2008, do Poder Executivo, 
que trata do Fundo de Catástrofe.

OBSERVAÇÕES

Houve exibição de imagens.
A reunião foi suspensa e reaberta.
Houve intervenção fora do microfone. Inaudível.
Há falha na gravação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Michelet-

to) – Senhores, mesmo com a ausência do nosso Pre-

sidente – eu estou substituindo S.Exa. neste momento 
–, nós vamos dar início a nossa audiência pública.

Declaro abertos os trabalhos da presente reu-
nião de audiência pública da Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
da Câmara dos Deputados, convocada para discutir o 
Projeto de Lei Complementar nº 374, de 2008, do Po-
der Executivo, que trata do Fundo de Catástrofe. Esta 
reunião foi proposta pelo Deputado Moacir Micheletto, 
Relator do PLP. 

Dando inicio à reunião, convido para participar da 
Mesa o Dr. André Luiz Barreto de Paiva Filho, Secretá-
rio Adjunto da Secretaria Extraordinária de Reformas 
Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda; o Dr. We-
lington Soares de Almeida, Diretor do Departamento de 
Gestão de Risco Rural da Secretaria de Política Agrí-
cola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento; o Dr. Aércio Cunha, Consultor Legislativo da 
Câmara dos Deputados; o Dr. Wady José Mourão Cury, 
Diretor da Companhia de Seguros Aliança do Brasil e 
representante da Confederação Nacional das Empre-
sas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG.

Informo aos Parlamentares que os expositores 
terão o prazo de 20 minutos, prorrogáveis a juízo da 
Comissão, não podendo ser aparteados. Os Parlamen-
tares inscritos para interpelar os expositores poderão 
fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, 
pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual 
tempo para responder, facultadas a réplica e tréplica 
pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qual-
quer dos presentes. 

Passo a palavra ao representante do Ministério 
da Agricultura, Dr. Welington Soares de Almeida. S.Sa. 
tem 20 minutos para a sua exposição.

O SR. WELINGTON SOARES DE ALMEIDA – 
Boa tarde. É uma surpresa, Deputado, saber que são 
20 minutos, porque me foram concedidos 10 minutos 
inicialmente. Eu preparei uma palestra bem rápida para 
dizer da importância do Fundo de Catástrofe para o 
Ministério da Agricultura e para a agricultura de ma-
neira geral.

(Segue-se exibição de imagens.)
Por que criaram o Fundo de Catástrofe? Em mea-

dos da década de 60 foi criado o Fundo de Estabilidade 
do Seguro Rural, que tinha por objetivo implementar a 
contratação de operações de seguro rural no Brasil e 
dar estabilidade à carteira das seguradoras.

Com relação ao crescimento do seguro rural, 
naquela oportunidade foi cometido o pecado de não 
se lembrar do produtor rural. Ou seja, os criadores do 
Fundo de Estabilidade pensaram nas seguradoras, 
mas se esqueceram do produtor rural. Pelo fato de a 
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atividade rural estar sujeita a alto risco, obviamente, o 
prêmio do seguro rural também é elevado e em nenhum 
lugar do mundo ele tem condições de bancar esse prê-
mio sozinho. O Fundo não chegou a se desenvolver 
por vários motivos, e um deles foi esse. 

Com relação à estabilidade na carteira das segu-
radoras, também o Fundo não cumpriu esse objetivo, 
porque poucas seguradoras aderiram a ele. Apenas 
uma resseguradora opera com esse fundo. E por que 
razão? Porque os recursos desse fundo estão dentro 
da conta única do Tesouro, ou seja, são movimenta-
dos via Orçamento. Se o Congresso destina 1X de re-
cursos para o IRB bancar os sinistros na safra de um 
determinado ano, e se os eventos climáticos geram 
prejuízos de 2X, 3X, 4X, o IRB não tem como honrar 
esses compromissos lá na ponta. Isso faz com que o 
IRB recorra ao Ministério da Fazenda, que vai recorrer 
ao Congresso, com o objetivo de colocar recursos su-
plementares para o Fundo. Isso, em matéria de segu-
ro, é mortal. Imaginem os senhores fazer o seguro de 
um automóvel e, no caso de um sinistro, a seguradora 
dizer que o recurso de que dispõe não dá para pagar 
aquele sinistro e que vai ter de recorrer ao Congresso 
para buscar recursos adicionais para isso.

Isso fez com que os produtores rurais desacre-
ditassem no seguro, e, como na ponta quem sofre as 
consequências são as seguradoras ou resseguradoras, 
isso fez com que eles deixassem de operar no Brasil. 
Algumas resseguradoras deixaram de operar no Brasil, 
o seguro rural entrou em decadência.

Com a próxima tela eu costumo mostrar o que 
ocorreu em uma década, no período de 1995 a 2005. 
Isso reflete bem o que ocorre, ou seja, as causas da 
inexistência de um fundo de catástrofe. Os senhores 
observem na primeira safra ali que as seguradoras tive-
ram uma receita de prêmio de 9 milhões e pouco, com 
pagamento de sinistro de 6 milhões. Quer dizer, tiveram 
lucro. Na segunda safra também tiveram lucro. Na ter-
ceira safra, embora tivessem prejuízo, foi um prejuízo 
razoável. Na terceira safra tiveram lucro, mas, quando 
chegou em julho de 2000 a junho de 2001, naquela 
safra, elas tiveram uma arrecadação de prêmio de 40 
milhões e pagaram 158 milhões de sinistros. Na safra 
subsequente pagou-se o dobro do valor arrecadado, 
e assim por diante.

Nessa década o prejuízo que as seguradoras ti-
veram foi de 230 milhões, ou seja, uma arrecadação 
de 270 milhões contra o pagamento de sinistro de 506 
milhões. Isso ocorreu numa década e poderia ocorrer 
em várias décadas. Ou seja, os eventos climáticos, às 
vezes, não dão notícia de quando vão ocorrer, eles 
simplesmente ocorrem. E sem o Fundo de Estabili-

dade não há como as seguradoras realmente terem 
estabilidade em suas carteiras.

Este gráfico é mais ou menos uma representa-
ção do que ocorreu. Considerando ali, como 1, 100% 
a receita das seguradoras, quando elas operam nessa 
média de 10 anos, quando elas operam com prejuízos 
acima da sua receita, nós temos na base 1, tem-se de 
arranjar alguma forma de fazer com que essa linha 
passe para abaixo de 1, no prazo de 10 anos.

Nesse nosso exemplo, essa linha azul representa 
os sinistros. Na primeira parte ela começou, teve um 
pequeno prejuízo lá em cima, depois voltou, na sequ-
ência teve lucro, teve um outro prejuízo pequeno, teve 
um lucro novamente. Ou seja, os lucros são mais ou 
menos estáveis, mas pequenos. Aí, quando há um pre-
juízo, que foi o caso de uma catástrofe, nesse caso em 
2000/2001, ela gastou 3,2%, três vezes a sua receita. 
Isso fez com que essa média, em 10 anos, ficasse aci-
ma da sua receita. Isso significa que se ela continuar 
desse jeito só pode quebrar, não há como.

O que tem de ocorrer e ocorre em qualquer parte 
do mundo onde há um fundo de catástrofe? Esse fundo 
vai fazer com que essa linha azul que está na faixa de 
3,2 abaixe para essa linha pontilhada verde, de forma 
a fazer com que essa linha passe para menos de 1. 
Na média de 10 anos ela cai para 1. Sem isso não há 
como as seguradoras e resseguradoras continuarem 
a operar no País.

O Dr. Aércio acredito que vai falar especificamen-
te sobre o projeto substitutivo do Deputado, mas eu 
gostaria de enfocar essa parte dos recursos. O Fundo 
contará com recursos do Governo e das seguradoras. 
O que está sendo negociado é mais ou menos 90% de 
recursos do Governo e 10% de recursos das segura-
doras para integralização das cotas.

O Governo pretende fazer essa integralização das 
suas cotas em moeda corrente, ou seja, via orçamen-
to ou em títulos públicos. O grande problema que nós 
da agricultura vemos nisso é esse aporte de recursos 
inicial. Ou seja, se nós deixarmos para o orçamento, 
ou seja, se não colocarmos recurso nenhum agora em 
títulos, acho que teremos imensa dificuldade de mandar 
para o Congresso um projeto de lei com orçamento de 
1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de reais. Eu acho que isso 
jamais vai ocorrer, não há condições de o Ministério 
do Planejamento ou aqui no próprio Congresso sair de 
zero para um orçamento de 2 ou 3 bilhões.

Por isso nós, do Ministério da Agricultura, insisti-
mos que tem de haver um aporte de recursos em títulos 
para dar a base inicial para o Fundo e, posteriormente, 
dependendo do crescimento do seguro, esses aportes 
adicionais poderiam ser feitos via orçamento.
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Muitos ligam para o Ministério da Agricultura 
querendo saber qual é o benefício que o produtor ru-
ral tem nisso. O benefício que o produtor rural tem é 
indireto. Ou seja, com a existência do Fundo, ele tem 
a garantia de que a seguradora não vai quebrar no 
caso de um evento catastrófico e ele não vai deixar 
de receber o seguro.

Existe ainda no projeto um outro ponto para o 
qual eu gostaria de chamar a atenção, que é a cober-
tura diferenciada. O que isso significa dizer? Significa 
que para aqueles produtos mais sensíveis aos even-
tos climáticos, para aquelas regiões mais sujeitas a 
tais eventos, o Fundo poderá dar uma cobertura di-
ferenciada.

Um exemplo: no caso do milho primeira safra, 
o Fundo, na regulamentação, digamos que ele cubra 
prejuízos acima de 200%. Então, no caso do milho sa-
frinha, que é um produto de um risco muito elevado, 
o Fundo poderia cobrir a partir de 130%. Com isso as 
seguradoras sentir-se-iam mais confortáveis em ofertar 
produtos de seguro para essas culturas, que acho ge-
ram mais problemas para o Governo, ou para aquelas 
regiões de climas mais instáveis.

O Ministério da Agricultura conta com o apoio do 
Congresso no sentido de aprovar esse projeto e prin-
cipalmente aquilo a que eu acabei de me referir, que 
é colocar recursos em títulos em um valor realmente 
substancial.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche-

letto) – Agradecemos ao Dr. Welington Soares de Al-
meida, que representa hoje o Ministério da Agricultura. 
Como Relator do projeto, observei que S.Sa. disse no 
início que se fez seguro no Brasil, mas não pensando 
no produtor rural. Acho que isso é muito importante.

S.Sa. também falou – vamos ver depois no de-
correr da audiência – sobre o aporte de dinheiro para 
que de fato essa lei possa ter sustentação, o aporte 
de títulos para tentar fazer com que as coisas andem. 
Isso está meio em aberto no meu relatório, e depois 
nós vamos discutir a respeito no decorrer da sessão.

Passo a palavra ao Dr. André Luiz Barreto de 
Paiva Filho, Secretário-Adjunto de Reformas Econô-
micas Fiscais do Ministério da Fazenda, pelo prazo 
de 20 minutos.

O SR. ANDRÉ LUIZ BARRETO DE PAIVA FI-
LHO – Primeiro saúdo os Deputados presentes e o 
Sr. Relator, Deputado Moacir Micheletto, que preside 
esta audiência pública.

Eu quero fazer referência ao Secretário Bernardo 
Appy, que conduziu esses trabalhos e acompanhou 
este tema no Ministério da Fazenda. Infelizmente ele 
está deixando o Ministério da Fazenda nesta sema-

na, então eu recebi essa tarefa de representá-lo. Com 
certeza não conseguirei fazê-lo à altura, mas vou fa-
zer o possível para trazer o pensamento que norteou 
os trabalhos do Ministério da Fazenda no andamento 
desse projeto.

O Welington, que me precedeu como represen-
tante do Ministério da Agricultura, já pôde mencionar 
a importância de um fundo dessa natureza para o 
modelo da produção agrícola no País. Na verdade, 
o Governo aposta nesse instrumento como mais um 
elemento de organização institucional da produção 
rural no País, juntamente com outros instrumentos 
que o Governo Federal já utiliza, a exemplo da própria 
subvenção do seguro rural da política de garantia de 
preços mínimos.

Então, é um conjunto de mecanismos que têm 
em vista justamente reduzir a volatilidade da produ-
tividade e dos preços no ambiente de negócios da 
produção rural, propiciando, em última análise, maior 
estabilidade de renda para o próprio produtor, que é 
o objetivo de justamente criar um ambiente favorável 
para essa produção rural. 

Não tratando do mérito, mas da forma como foi 
conduzido o trabalho pelo Relator, Deputado Moacir 
Micheletto, faço menção sobre quanto foi positivo e 
produtivo o método utilizado, com a possibilidade de 
ampla discussão com todos os atores interessados no 
processo. Estão aqui o setor da agricultura, consultores 
da Câmara, o setor privado, que participou ativamente 
da discussão, a SUSEP, representada pelo Superinten-
dente Armando Virgílio; o Murilo Chaim, que participou 
ativamente das discussões. 

Foi um processo muito produtivo e que propiciou 
a evolução da proposta, levando inclusive à reconfigu-
ração do modelo original apresentado pelo Governo. 
Então, não é um processo de desconstrução daquilo 
que foi proposto, e, sim, de evolução. 

Marcadamente esta discussão propiciou isso, 
mas também o fato de que, num passado recente, o 
Governo Federal lançou outros modelos de fundo, a 
exemplo do Fundo de Habitação, do Minha Casa, Mi-
nha Vida, do Fundo Garantidor de Crédito para Micro 
e Pequenas Empresas. Enfim, tudo isso criou novo 
arcabouço, novo modelo de securitização para esses 
setores. Trouxemos um pouco dessa experiência, não 
toda, há certa customização, uma adaptação para o 
mercado de seguros, mas essa foi uma das novida-
des que propiciou importantes mudanças estruturais 
para o projeto. 

Mas o norte, os princípios que pautaram a dis-
cussão foram mais ou menos os mesmos, a ideia de 
que seja um fundo complementar, suplementar no 
âmbito do seguro privado. Obviamente, o modelo de 
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seguro convencional está no mercado, continua a ser 
sustentado pelo modelo de mercado, mas essas cur-
vas fora do traçado normal da sinistralidade são objeto 
de tratamento pelo Fundo. 

O Fundo trata justamente desse risco que estou 
chamando de não convencional, mas para cobertura 
suplementar, porque ele é extraordinário, é fora do com-
portamento normal, mas o princípio geral que o norteou 
é de equilíbrio atuarial mesmo para esse fundo. Ou seja, 
a longo prazo, não em 10 anos, mas talvez num hori-
zonte mais distante, ele deve ter sustentação. A ideia 
é a de que ele tenha de fato equilíbrio atuarial.

Os recursos públicos entram nesse modelo como 
uma espécie de rede de proteção. Na hora em que 
atinge o pico, ele pode ser, por exemplo, no início da 
vigência de um seguro – nos primeiros anos já pode 
ocorrer esse ponto fora da curva –, o Fundo atua como 
mecanismo capaz de prover essa sustentabilidade para 
o longo prazo do seguro. Porque, naquele momento 
em que chega ao pico, existe aquela disponibilidade 
para prover e tornar equilibrado o seguro convencio-
nalmente posto no mercado. Esses são basicamente 
os princípios. 

O Welington falou um pouquinho a respeito do 
modelo. Vou detalhá-lo rapidamente, para explicar o 
porquê de termos eleito cada um desses aspectos du-
rante a discussão travada na formulação desse mode-
lo. Optamos pelo modelo de fundo privado, a exemplo 
dos outros fundos que mencionei, dando flexibilidade 
e agilidade para o funcionamento desse ressegurador. 
Na verdade, fizemos de uma maneira que esse fundo 
se equipara a um modelo de ressegurador de mercado. 
Então, na prática, ele faz uma espécie de resseguro, o 
próprio Fundo pode se ressegurar no mercado.

Fizemos um modelo de acordo com o qual pre-
ferencialmente o mercado resolve essa questão. Em 
princípio, o modelo original poderia ser um consórcio. 
Nesse modelo abrimos a hipótese de uma sociedade 
de qualquer natureza, pode ser uma sociedade de pro-
pósito específico, sem fins lucrativos, que seja criada 
especialmente para gerir esse fundo.

Também levantamos a hipótese de que esse fun-
do pode ser instituído pelo IRB – essa foi a discussão 
com o Relator, com a assessoria da Câmara –, não 
como hipótese direta e primária. Na verdade, ela é uma 
espécie de plano B. Se o mercado não conseguir se 
organizar por algum motivo alheio, pois muitas vezes 
as partes não chegam ao acordo, não se encontram 
as necessárias soluções, dispomos de alternativa para 
por o Fundo em funcionamento. A União entrará como 
cotista nesse fundo. Ou seja, o mercado encontra uma 
solução, e a União adere (falha na gravação) participa 
como cotista. A União aporta os recursos e, conforme 

a necessidade de equilíbrio do Fundo, as contratações 
de cobertura desse fundo ficam nos limites óbvios de 
recursos disponíveis do Fundo.

Para que o Fundo de fato venha a funcionar é 
necessário o aporte de recursos públicos. Quanto a 
esse aspecto, está sendo articulado encontro do Re-
lator com o Ministro da Fazenda, para que esse ponto 
tenha convergência. Não adianta aqui no Congresso 
Nacional pensarmos: “Vamos por um valor de qualquer 
maneira, ele não terá viabilidade fiscal e não se sus-
tentará.” A ideia é a de fazer profícua discussão nesse 
sentido, que o Relator discuta o assunto com os Mi-
nistros da Agricultura e da Fazenda e o Governo che-
gue ao consenso quanto ao tamanho ou prazo desse 
aporte. Que haja oportunidade de se operacionalizar 
isso com o Relator.

As seguradoras ou resseguradoras do mercado 
que queiram operar com esse fundo devem ser tam-
bém cotistas. Junto com a União elas participam da 
formação desse fundo, adquirindo as cotas. E para que 
elas operem é necessário que venham ao Fundo com 
o conjunto da sua carteira de seguro rural, evitando, 
obviamente, o risco de uma possível seleção adversa 
para o seguro levado ao Fundo. Pensamos num fundo 
que tenha uma espécie de universalidade e opere de 
fato com todo o mercado de seguro rural. 

Todos, tanto a União quanto os cotistas, traba-
lhariam nos limites das responsabilidades das cotas 
que subscreverem. Isso vai de novo ao encontro do 
princípio de o Fundo operar nos limites do recurso dis-
ponível. Delegou-se uma série de quesitos, de critérios 
do Fundo e a ideia é que isso possa ser trabalhado 
depois em estatuto, de forma a dar flexibilidade para 
a sua operação.

Fugiu-se de alguns conceitos que já havíamos 
trabalhado em versões anteriores de catástrofe, de 
questão extraordinária. Na verdade, pretende-se esta-
belecer parâmetros objetivos para o Fundo, com crité-
rios de sinistralidade, enfim, para ver quando o Fundo 
entra para fazer a cobertura no mercado.

Como já disse, da mesma forma que ele contrata 
os riscos, ele também pode transferir riscos para o mer-
cado. Há algumas observações quanto ao tratamento 
tributário. A ideia é que a receita do fundo, a exemplo 
de outros fundos do mercado, não seja sujeita à tribu-
tação. Ele opera na parte ativa sem sofrer tributação 
e, para que os cotistas também não tenham proble-
mas na aquisição dessas cotas, criou-se um modelo 
– representantes do setor e o Deputado participaram 
ativamente disso – em que essas cotas possam ser 
provisionadas. O Fundo operaria com a aquisição de 
quotas do setor privado, mas esse setor teria a possi-



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50729 

bilidade de fazer a provisão e dedução dessas quotas 
na base da apuração da tributação do lucro.

Por fim, nesse detalhamento, o modelo deve fun-
cionar mais ou menos como outro agente do mercado 
de seguros, sendo regulado pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados e sendo objeto de fiscalização 
pela SUSEP. Ele entra como um novo agente no mer-
cado, mas está sujeito às regras gerais do modelo de 
seguro brasileiro.

Como disse no início, a ideia é que esse fundo 
de cobertura complementar venha a ser um elemento 
de segurança para racionalizar a institucionalidade do 
setor agrícola do País, da produção rural, e criar um 
elemento de estímulo, de crescimento, de impulso para 
o mercado do seguro rural, criando assim um ambiente 
ainda mais favorável para a produção rural no País.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Meus cumprimentos ao Dr. André Filho.
Dando continuidade aos trabalhos, concedo a 

palavra ao Dr. Wady José Mourão Cury, Diretor da 
Companhia de Seguros Aliança do Brasil e represen-
tante da Confederação Nacional das Empresas de 
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização, também pelo prazo de 
20 minutos.

O SR. WADY JOSÉ MOURÃO CURY – Boa tar-
de a todos.

Agradeço à Comissão o convite para represen-
tar aqui o setor de seguros. Como foi dito pelo André, 
o processo foi bastante debatido. Há meses estamos 
em busca de um projeto perfeito. Muitas vezes ele não 
existe, mas creio que o consenso foi sendo construído 
ao longo do tempo e hoje estamos em condições de 
conversar e explicar quais são os pontos e quais são 
as naturezas desses fundos.

O Fundo de Catástrofe não é exclusivamente na-
cional. Essas operações de seguro agrícola funcionam 
no mundo moderno. Há países com sistemas sendo 
construídos há mais de 4 décadas. Eles vêm sendo 
consolidados, e a diferença entre eles e nós é a per-
sistência. Temos que ter persistência para buscar um 
modelo perfeito.

(Segue-se exibição de imagens.) 
Como funciona o seguro agrícola no mundo como 

instrumento de política agrícola? A respeito da política 
agrícola, a própria Constituição traz em seu art. 187 
duas questões: crédito rural e seguro agrícola. Não há 
dúvida de que o seguro agrícola é o grande instrumen-
to de proteção do crédito rural. 

Esse é o sentido. Gostaria que os senhores fos-
sem entendendo a razão, a essência e o interesse do 
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, a quem ele 

interessa e quais instrumentos estarão embasados 
nele.

Seguro agrícola. Não há dúvida de que o seguro 
agrícola dá estabilidade ao agricultor, também serve 
de indutor do desenvolvimento tecnológico no campo 
– ele tem esse papel fundamental, o seguro agrícola 
exige essa evolução – e mantém o emprego no campo. 
Como os senhores sabem, hoje 27% dos empregos 
no Brasil estão na área agrícola. 

O seguro agrícola também serve como uma pro-
teção da produção do produtor rural – ele não só o 
protege, como também o estabiliza no campo – e de 
oferta de crédito. E isso é fundamental. Hoje a oferta 
de crédito equalizada pelo Governo necessita de pro-
teção por meio de seguro. Não pode haver dúvida em 
relação ao pagamento em decorrência de problemas 
climáticos. 

O seguro agrícola desempenha outro papel fun-
damental: a equalização do Orçamento da União. A 
partir do momento em que o Governo aloca recursos 
quer para a subvenção do prêmio quer no Fundo, seu 
orçamento está equalizado, não haverá necessidade 
de renegociação de dívidas ou de aportes extraordi-
nários. Ou seja, o Governo consegue fazer o planeja-
mento do seu orçamento baseado nisso.

Esses instrumentos não são nossos. Se visitarem 
os Estados Unidos, o Canadá ou a Espanha, países 
onde há modelos bastante avançados, verão que esses 
são os elementos que dão sustentação aos fundos.

O Fundo de Catástrofe também serve para in-
centivar as seguradoras. Por que as seguradoras não 
operam com bastante características no seguro agríco-
la? Os Estados Unidos possuem mais de 1.200 segu-
radoras, e apenas 16 trabalham com seguro agrícola. 
Duas delas detêm 54% do mercado. No Brasil, são 6 
companhias. E países onde se buscou, por meio de 
empresas específicas, como a Espanha, a Agrosegu-
ros conglomera por meio da gestão compartilhada o 
seguro agrícola.

Especificação. Tem de haver uma proteção des-
sas operações. O Welington mostrou os resultados, a 
sazonalidade, as questões de riscos climáticos. Fun-
damentalmente, o seguro agrícola é catastrófico, é 
previsível, consegue-se ver a natureza cíclica dos re-
sultados desse seguro. 

Depois, garantir a expansão da comunidade do 
seguro agrícola. E não tenho dúvida quanto a isso, se 
vai crescer. Veremos alguns números à frente. É fun-
damental ter um fundo que dê essa garantia para que 
o capital econômico da companhia não fique muito 
exposto. Novamente, garantir a equalização. Como já 
disse, essa é uma das funções do Fundo. Quais são as 
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principais funções do Fundo de Catástrofe no mundo? 
E incluo nisso o Brasil. 

O seguro agrícola, como já ouvimos falar várias 
vezes, é um dos mais importantes instrumentos de 
sustentação, proteção e manutenção da política agrí-
cola de um governo. Este é um dos pontos: ele serve 
para a manutenção de uma política agrícola de longo 
e médio prazos. 

A experiência internacional mostra que a partici-
pação do Governo como indutor e protetor do seguro 
agrícola é fundamental para o seu desenvolvimento 
sustentado no longo e médio prazos. 

Não tenho dúvida de que esse é um papel forte 
do Fundo e que o Governo tem participação ativa nes-
se papel. Em países como Estados Unidos, Canadá e 
Espanha, o governo tem atuação direta na proteção 
dos prejuízos do agricultor que estejam segurados 
por meio de apólice. O que quero dizer com isso? 
Nesses países há ampla oferta do seguro agrícola, 
com subvenção ao prêmio, com capacidade para as 
resseguradoras. E o agricultor que não aderir a esses 
programas está proibido de ser socorrido no progra-
ma de evento catastrófico, mesmo que haja desconti-
nuidade ou o programa de seguro não seja suficiente 
para cobri-lo. A questão é saber quem o Governo vai 
socorrer no momento de uma catástrofe. O agricultor 
que não aderiu ao programa de seguro agrícola está 
impedido de ser atendido. Esse é um ponto bastante 
interessante.

Como exemplo, no ano passado, nos Estados 
Unidos, foram 90 bilhões de dólares de capacidade 
oferecida pelo governo, foram 10 bilhões de dólares 
em prêmios e mais ou menos 8,5 bilhões de sinistro. 
Digo isso apenas para o registro dos senhores.

Os programas de seguro agrícola elaborados e 
desenvolvidos por esses países são implantados e 
operacionalizados pelas seguradoras. É o que esta-
mos discutindo aqui. A execução da política agrícola 
que tem o seguro agrícola como um dos pilares se dá 
por meio das seguradoras. Ela é um ente importante 
nesse desenvolvimento.

Nos Estados Unidos, até a década de 70, uma se-
guradora do Estado operava o seguro agrícola. A partir 
daí o serviço foi terceirizado. As seguradoras passaram 
a executar essa tarefa, porque ele viu que é ineficaz e 
ineficiente. Então, por meio das seguradoras são feitas 
as implantações e operacionalizações. Elas têm esse 
papel fundamental na manutenção e no aprimoramento 
do processo do seguro agrícola no País.

Se estou fazendo a operação, se estou sujeito a 
riscos climáticos catastróficos, que é o inverso... Em 
qualquer modalidade de seguro o risco de natureza 
catastrófica é excluído. Ele tem que ser incluído por 

uma cobertura adicional. Aqui ocorre o contrário, o 
risco de natureza catastrófica é o primeiro deles. Eu 
não me lembro de ter indenizado por incêndio em uma 
lavoura. O contrário do ocorrido no Paraná, com quase 
6 mil sinistros, 150 milhões de prejuízo; o Mato Gros-
so do Sul, com o total do Plano Safrinha, está com 
mais de 1.200% de sinistralidade. E, se não houver 
um fundo ou algo que proporcione proteção, as se-
guradoras poderão perder o interesse econômico na 
feitura desse seguro. É fundamental a proteção para 
as operações a longo e médio prazos para o garantir 
o seguro agrícola.

O papel do Governo tem duas mãos, evidente-
mente com o incentivo à demanda através da subven-
ção ao prêmio. Como disse o Welington, lá no primei-
ro modelo, no Decreto-Lei nº 73, de 1966, pensou-se 
em proteger as operações oriundas das seguradoras, 
mas se esqueceu de dar subvenção ao prêmio. Não 
houve a demanda. 

Então, eu tenho de colocar a demanda no mer-
cado por meio da subvenção ao prêmio. Por outro 
lado, eu tenho de incentivar essa oferta, porque não 
adianta eu ter demanda sem oferta por meio da pro-
teção do resseguro ou de um fundo de catástrofe, do 
qual normalmente o Governo também participa signi-
ficativamente.

O que será do seguro agrícola no Brasil? Como 
podemos olhar esse cenário daqui a 10 anos? O MAPA 
fez algumas projeções do agronegócio no Brasil de 
2009 a 2018. São dados do Ministério da Agricultura 
sobre produção, área plantada, produtividade e comer-
cialização dos produtos.

Vamos dar uma olhada? Tenho gráficos aqui. O 
que eu quero mostrar para os senhores? Nós vamos 
sair de uma área plantada, em 2010, de 40 milhões 
de hectares para 45 milhões de hectares no Brasil. 
Falo apenas de soja, milho e trigo, que representam 
71% do consumo de subvenção em 2008 e 2009. Va-
mos atingir uma relação de área segurada de até 30 
milhões de hectares, chegando a 65%, verificando a 
tendência de crescimento e de penetração do seguro 
agrícola nos últimos anos, e terei 334 mil segurados 
trabalhando com a área média disponibilizada hoje pelo 
MAPA. Enxerga-se aqui então um crescimento bastante 
acentuado, e nós temos de nos preparar para atender 
tudo isso. Esse é o trabalho de campo.

Agora, como farei com as minhas responsabili-
dades? Em relação ao capital segurado, ou seja, que 
risco estará disponível a ser garantido pela seguradora? 
Estamos saindo de 5 bilhões e 600 milhões de reais 
para essas culturas e indo para quase 38 bilhões de 
reais, lá em 2018. 
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O que eu tenho de prêmio em relação a isso? Eu 
saio de 267 milhões de reais – lembro sempre que me 
refiro a essas 3 culturas – e vou para 1 bilhão e 800 
milhões de reais. Quanto à subvenção, fazendo pela 
média, lá em 2018, terei quase 900 milhões de reais.

Esses números são de natureza grande e su-
ficiente para indicar a necessidade de eu fazer um 
fundo hoje com mecanismos de garantia para todos 
nós. Não há como eu trabalhar com esses números e 
não ter a garantia do Fundo, e o Governo tem papel 
fundamental nisso.

Não equiparando, muito menos comparando com 
os demais fundos, as nossas naturezas aqui são dife-
rentes. Iremos ver um pouco mais para a frente onde 
estão essas diferenças.

Já falamos do crescimento da nossa quantidade 
de propostas de segurados, ou seja, estaremos com 
quase 340 mil segurados em 2018, se continuarmos 
nesse ritmo de crescimento. Estaremos com 38, 39 
bilhões de reais de capital segurado, responsabilida-
de indenizatória das seguradoras. É uma das nossas 
primárias. Iremos conversar sobre isso um pouco mais 
lá na frente. Arrecadaremos 1 bilhão e 800 milhões de 
reais, valor bastante acentuado. Haverá uma subven-
ção de 900 milhões de reais.

Se somarmos desde 2012 até 2018 o volume de 
prêmio arrecadado na projeção, serão 8 bilhões e 200 
milhões de reais de prêmio arrecadado, e poderei ter 
uma necessidade de 37 bilhões de capital. Evidente-
mente que não haverá perdas dessa natureza. Não 
estou dizendo que iremos perder 37 bilhões. Estare-
mos com o risco pulverizado e com riscos diversifica-
dos. Esse foi o sucesso do modelo norte-americano. 
Ele pulverizou o risco por todo o País e diversificou 
culturas. Nós temos de aprender nesse sentido, o de 
ofertar mais culturas. Essa é a equação.

Como ocorreu o desenvolvimento do seguro agrí-
cola no Brasil? Como podemos olhar esse cenário? 
Está aqui o mercado de resseguro, e eu vou falar ex-
clusivamente, é evidente, da questão do resseguro 
apoiado no seguro agrícola. O mercado encontra-se 
em consolidação. Sem sombra de dúvida, a abertura do 
mercado começou em 17 de janeiro do ano passado. 
Já vínhamos fazendo resseguro com resseguradoras 
por meio do IRB, que hoje continua sendo um parceiro 
forte no que toca ao resseguro, mas o mercado está 
em consolidação. Ano passado, o mercado subscre-
veu 7 bilhões e 400 milhões de reais. Este ano deve-
rá chegar a 12 bilhões de reais. Tudo isso, hoje, está 
apoiado fundamentalmente em resseguro, na capaci-
dade do resseguro. São empresas que vêm colocar o 
seu capital no risco da agricultura brasileiro. Elas têm 

de ser vistas então como parceiras, como investidores 
no mercado brasileiro.

Como é que eu trato, como é que eu me relacio-
no com essas resseguradoras, quer as locais, quer 
as admitidas? Pode haver falta de capacidade? Claro. 
Quando eu falo de 37 bilhões de reais, por mais que 
elas me queiram dar capacidade, elas têm um limite. 
Por mais que se fixem limites de perdas máximas pos-
síveis, e se dá para fazer através de modelos mate-
máticos, com a previsão histórica de clima e previsão 
futura, elas terão alguma restrição de capacidade, o 
que é natural, e assim a boa prática de gestão indica. 
Deve-se tomar um pouco de cuidado e não expor muito 
os seus riscos em determinada região. 

Então, eu posso ter, em razão do crescimento, 
uma dificuldade de colocar o capital. O Fundo vem nos 
ajudar quanto a esse aspecto. Poderá haver também 
uma redução em razão da mudança de política das 
resseguradoras. Elas são empresas privadas, visam 
ao lucro e estão no mundo como um todo. Mudei mi-
nha política, mas como é que fica a política agrícola 
de um governo apoiada no seguro agrícola? O Fun-
do também aparece aqui, mas não é um competidor. 
Não é nessa relação que eu estou me colocando, mas 
sim como elemento garantidor de que as operações 
de médio e longo prazos continuarão a ser ofertadas 
à agricultura. É um papel fundamental também nessa 
relação do resseguro.

Subvenção ao prêmio. Sem sombra de dúvida, 
esta reunião hoje está sendo realizada porque começou 
a ter subvenção ao prêmio. A fomentação à demanda 
feita por meio da subvenção foi excepcional. 

Quero parabenizar esta Casa porque o projeto 
passou por aqui em 2003, foi aprovado por V.Exas. e 
é isto hoje o que estamos discutindo, quer dizer, a ne-
cessidade 2, que é de um fundo para atender a essa 
demanda. É esse aspecto que estamos discutindo 
aqui. Se houver retrocesso, se parar com isso, volta, de 
novo, o agricultor a pagar 100%, o que é inviável. Volta 
a história passada do seguro agrícola no Brasil. 

Quanto à manutenção e expansão desse progra-
ma, digo que é essencial para o desenvolvimento da 
política agrícola. Sem sombra de dúvida, como vimos 
aqui, chegar a 2018 e pensar que terei de colocar 1 
bilhão de subvenção apenas para 3 culturas, o Gover-
no terá de estar bastante ciente das necessidades e 
da manutenção desse programa de política agrícola 
apoiado num pilar de seguro agrícola.

Fundo de Catástrofe. É o que estamos discutindo. 
Ele garante a equalização do orçamento do Governo, 
da União e dos Estados. Coloquei Estados aqui mais 
para provocar. Há vários Estados hoje no Brasil que 
já subvencionam o prêmio. Ora, ele também necessita 
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desse programa para ter a sua equação local resolvida. 
Se as seguradoras saírem, não adianta ele subven-
cionar o prêmio. Talvez os Estados, um dia, poderão 
contribuir para o Fundo de Catástrofe. Da maneira que 
ele fomenta a demanda eu tenho de dar a oferta.

A segunda questão tem a ver com a manutenção 
da oferta futura do seguro agrícola para o produtor ru-
ral. Isto está garantido. Ou seja, o agricultor que quiser 
se especializar se buscar a intenção de que o seguro 
é uma proteção, um meio que ele tem para se manter 
na terra, da sua família, da perpetuidade do seu negó-
cio, ele não poderá ficar sem seguro amanhã. Quando 
as pessoas adquirem a cultura de comprar seguro fica 
difícil retroceder. 

A meu ver, o Fundo dá ao agricultor, a médio e 
longo prazos, a certeza de que ele terá essa garan-
tia do produto ofertado a ele. Garante o interesse e 
o equilíbrio do mercado de seguro nas operações. 
Evidentemente que o mercado terá interesse de con-
tinuar participando disso. E, sem a forte participação 
do Governo, através de aporte de valores e garantia 
futura dos recursos necessários, não haverá Fundo. 
Logo, não haverá seguro agrícola. E quem diz isso? 
A experiência internacional e a brasileira demonstram 
esse fato. Isto é um fato. Se formos ler a história do 
seguro agrícola no Brasil, seja da década de 40, seja 
da década de 50, seja da década de 60, seja da dé-
cada de 70, veremos que ela foi dessa forma. Até uma 
companhia seguradora foi criada para isso, mas ela 
morreu onde? Na falta da capacidade de subscrição 
e prefixação adequada.

Este quadro tem uma intenção. Ele serve para 
mostrar um pouco para os senhores e até para nós mes-
mos a diferença desse fundo em relação aos demais 
fundos, ou das responsabilidades das seguradoras.

No primeiro momento, o produtor rural adquire, 
numa seguradora, uma apólice responsável 100% pe-
las obrigações indenizatórias. A abertura do mercado 
de resseguro foi fantástica, mas também trouxe para 
o mercado responsabilidades que ele não tinha. Hoje, 
as relações securitárias são diferentes das relações 
ressecuritárias. A responsabilidade primária continua 
sendo da seguradora, independentemente de ter feito 
ou não o resseguro, de ter ou não ter um fundo. Esse é 
o primeiro momento. A lei abriu isso aí. O art. 14º fala 
bastante sobre isso.

Hoje, o mercado brasileiro retém, numa média, 
10% e ressegura 90% no agrícola. Isso não está fora da 
média mundial, é uma questão de números. O que vai 
para o Fundo de Estabilidade que hoje mais ou menos 
se tem? Eu posso falar porque a Aliança do Brasil é a 
seguradora mais forte na questão do seguro agrícola, 
que vai ao Fundo, basicamente é a minha retenção 

que está hoje amparada pelo Fundo. No ano passado, 
nós subscrevemos 5 bilhões, este ano vamos subs-
crever quase 7,2 bilhões de reais. Portanto, eu tenho 
700 milhões de reais sob a minha responsabilidade e 
eu tenho um Fundo de Estabilidade de Seguro Rural 
que tem 16 milhões de reais para me garantir essas 
responsabilidades. 

Então, eu começo a olhar como gestor da com-
panhia e dizer que essa equação precisa ter um equi-
líbrio econômico, senão meu capital econômico fica 
comprometido. E, do que eu resseguro, 25% o IRB 
retém e 65% vão para as resseguradoras, quer local, 
quer admitida, quer internacional. Então, nesta equa-
ção, o que vai para o Fundo de Estabilidade de Seguro 
Rural hoje são 35%.

No novo modelo que nós estamos desenhando 
há a possibilidade – e é correta – De 100% disso ao 
Fundo. É evidente que eu não estou dizendo que a na-
tureza do risco para o Fundo esteja aumentando em 
razão disso ou não. O que eu estou dizendo é que o 
valor monetário necessário para o Fundo vai aumentar 
por decorrência. É isso que eu quero mostrar. 

Como funciona hoje, basicamente, o Fundo de 
Estabilidade de Seguro Rural? Até 100% de sinistra-
lidade é da seguradora; de 100% a 150% vai para o 
Fundo; e de 150% a 250% volta para a responsabi-
lidade da seguradora; e acima de 250% volta para o 
Fundo. Ora, é uma equação de resultados, em que eu 
olho para esse número e falo: “Eu tenho interesse, eu 
compro ou não compro um resseguro entre 150% e 
250%, eu tenho uma regra definida, embora o Fundo 
não tenha recurso suficiente”. Dezesseis milhões não 
são suficientes e depende da atuação orçamentária. 
Há um valor inscrito de quase 650 milhões de reais, 
mas há 16 milhões disponibilizados para a seguradora. 
Este é o pecado dele. Como vai ser o Fundo futuro? O 
que vai haver nessa questão?

Então, aí vêm os pilares de sustentação dos in-
teresses protegidos pelo Fundo. Todos nós temos inte-
resse: o agricultor tem o interesse da oferta futura para 
ele; o Governo tem o interesse na questão da política 
agrícola, da equalização do seu orçamento; as segura-
doras têm interesse em permanecer nesse segmento, 
sabendo que o seu capital econômico está protegido. 
Vamos dar uma olhada nessa questão.

Então, as dúvidas sobre esse interesse são quais? 
Qual o aporte inicial de recursos? Será suficiente? Isso 
foi debatido aqui hoje. Se não for um aporte suficiente, 
desculpe-me, mas o mercado pode não ter interesse 
para isso aí. O agricultor não terá a garantia futura das 
suas apólices emitidas.

Segunda questão. Serão feitos aportes de re-
cursos do Governo se o Fundo se tornar insuficiente? 
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Ele terá liquidez? Se nossas garantias, mesmo que, 
no futuro, com valor crescente, com as responsabili-
dades crescentes...

Eu gostaria de fazer uma ressalva. Uma das dúvi-
das apresentadas pelo Ministério da Agricultura naquela 
projeção refere-se à questão do evento climático. Está 
lá: “Essa produção poderá não ocorrer se ocorrer um 
evento climático diferente da questão de riscos climá-
ticos hoje”. Mercado internacional, crise, restrições da 
carreira alfandegária e questões climáticas. 

Como serão as regras de participação e de utili-
zação desse fundo? Isso vai ser discutido no momen-
to 2, e é importante que olhemos para essas regras e 
saibamos quem terá acesso a elas, como se dará esse 
acesso ou como se participará desse valor.

Então, antes de ir para a próxima – só 1 minuto 
–, eu tenho certeza de que o Brasil, hoje, é visto pelo 
mundo com outros olhos e não mais com aqueles com 
os quais era visto no passado. Se nós construirmos um 
fundo com esses fundamentos que nós temos discuti-
do aqui, eu tenho certeza de que essa charge que nós 
pegamos da FAEP, que é a Federação de Agricultura 
do Estado do Paraná, será verdade.

Os Estados Unidos são o maior país na questão 
do seguro agrícola; Canadá é o segundo; Espanha; e, 
no Brasil, estamos começando, mas há uma preocu-
pação, pode ter uma questão à charge.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Agradeço ao Dr. Wady a explanação.
Passo a palavra ao Dr. Aércio Cunha, Consultor 

Legislativo da Câmara dos Deputados, pelo prazo de 
20 minutos.

O SR. AÉRCIO DOS SANTOS CUNHA – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sendo o último a falar, vou ter que me esforçar 
para poder acrescentar algo às brilhantes exposições 
dos que me antecederam.

A mim, esse projeto está satisfatório, muito bom. 
É um projeto do qual ninguém pode se arvorar o di-
reito de autor. Não existe um autor para ele. Trinta ou 
40 pessoas deram palpites, influenciaram em algum 
momento. Eu tive uma porção de professores na área 
do mercado, na área do Governo, de todo lado.

Esse projeto é o resultado da orientação firme 
e lúcida do Deputado Moacir Micheletto, que disse: 
“Olha, eu não quero esse projeto da Consultoria Le-
gislativa nem de ninguém. Este não é um projeto cons-
truído em laboratório. Este aqui será um projeto de 
consenso. Negociem enquanto for possível negociar, 
até cansar, repitam 100 vezes, se for necessário”. E 
foi o que aconteceu. Foi o resultado de 8 meses de 

trabalho. Nós tivemos “n” versões e este é o resultado 
dessas discussões. 

Uso do meu tempo para chamar a atenção para 
alguns pontos que talvez tenham passado desperce-
bidos. Em primeiro lugar, o seguro é uma peça vital 
em todas as economias modernas do mundo, inclusive 
na economia brasileira. Entre nós, o seguro industrial 
e o seguro de serviços atingiram um grau notável de 
desenvolvimento. Esses setores da economia não fun-
cionariam sem o seguro. Uma exceção é a agricultura. 
Por que todo o resto da economia tem e a agricultura 
não? É um setor que ficou atrasado. 

Falo isso à guisa de introdução para mostrar o 
tamanho do desafio que temos pela frente.

Criar um seguro rural não é um ato voluntarista, 
não é uma coisa que se faz por um decreto, uma ação 
legislativa, uma lei ou emenda constitucional. Não. Isso 
não existe aqui.

O grande problema é que o nosso mercado é 
incipiente, a oferta é pequena e a demanda muito pe-
quena. Então, como se faz um seguro que não tem 
oferta nem demanda? 

O Wady explorou com muita propriedade essas 
questões, mas volto a esse ponto por uma questão 
muito especial. O nosso desafio não é fazer um projeto, 
mas desenvolver o mercado, o que significa ampliar a 
demanda e a oferta. Os instrumentos são diferentes. 
Para ampliar a demanda, há a subvenção e outros, e 
a oferta tem esse fundo, que é muito importante. Qual 
é o detalhe? Não adianta expandir a demanda sem 
que a oferta acompanhe, ou aumentar a oferta sem 
que a demanda acompanhe. Então, isso demonstra a 
necessidade de coordenação de políticas. As políticas 
têm que ser coordenadas.

Esse é um ponto que enfatizo, porque não faz 
parte da tradição brasileira. Não será com soluços que 
o Governo irá criar um mercado de seguro rural. Ele 
vai ter um projeto de longo prazo, ou pelo menos de 
médio prazo, de ações coordenadas. 

É claro que no papel distribuído existem vários 
problemas mencionados, problemas relacionados à 
oferta. Por exemplo, todo mundo sabe que o risco cli-
mático é uma questão muito séria e que o mercado 
segurador nacional é insuficiente. Mas há um item do 
qual as pessoas não se dão conta: a falta de informa-
ções, que é um dos motivos que seguram a expansão 
da oferta.

No mercado ressegurador só há empresas es-
trangeiras, que não têm a mais vaga ideia da realidade 
brasileira. O Brasil tem que competir, no mercado in-
ternacional, com a Bolívia, a China, o Uruguai, o Chile 
e o resto do mundo, e ninguém sabe da situação da 
agricultura brasileira. Ora, sem essa informação, será 
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muito difícil expandir a oferta como queremos. Além 
disso, há outro detalhe importante. As pessoas não se 
dão conta do alto custo de administração do seguro 
rural. De 22% a 25% do prêmio vão para despesas 
administrativas. É um valor extraordinário, o que por 
si só justifica algum tipo de subsídio, se se quer que o 
seguro vá desandar.

Pelo lado da demanda há um ponto curioso tam-
bém: a necessidade de seguro é enorme, mas a de-
manda é mínima. As pessoas dizem que não existe 
cultura de seguro, mas não é essa a questão. Demanda 
significa disposição de pagar. O agricultor não se dis-
põe a pagar pelo seguro, e não é por razões culturais; 
não se dispõe porque não tem renda. A rentabilidade 
da agricultura é baixa demais. O prêmio do seguro 
seria da ordem de 5% a 10%. Qual é o agricultor que 
consegue pagar isso? Se não consegue pagar, não 
faz. O que então acontece? Ele próprio absorve o 
risco, ou então deixa de honrar seus compromissos 
com o banco.

Essa é uma questão muito séria. O agricultor 
está absorvendo o risco da agricultura brasileira. Se 
o agricultor brasileiro consegue absorver o risco, sig-
nifica que o fundo será viável. Será que a sociedade 
como um todo não vai conseguir?

Mais um aspecto curioso: na vida, assim como no 
seguro, os justos pagam pelos pecadores. Ou seja, são 
os agricultores de baixo risco que vão viabilizar o segu-
ro. Mas eles optam por ficar de fora e, ficando de fora, 
não haverá demanda para o seguro. Isso leva a um pro-
blema de seleção adversa, e esse ponto é importante: 
à medida que as seguradoras elevam o prêmio – elas 
têm de elevar o prêmio porque o custo administrativo 
é muito elevado –, os agricultores de baixo risco saem 
do mercado e ficam os de risco elevado, que não vão 
sustentar. Então, tem-se aí um problema.

Quero fazer uma síntese dessa questão. O pro-
jeto em pauta não trata simplesmente de um fundo 
de catástrofe. Fundo de Catástrofe é um apelido ina-
dequado, que devemos evitar, porque pode transmitir 
uma impressão errônea para a imprensa e para a so-
ciedade. O que está em pauta é o desenvolvimento de 
um novo segmento da nossa economia: o seguro rural; 
segmento que ficou para trás enquanto a agricultura 
avançou; segmento que avançou na indústria e no co-
mércio, mas na agricultura não aconteceu.

As repercussões desse programa são simples-
mente extraordinárias – o Wady já disse algumas coi-
sas, mas vou mencionar outras. Os agricultores e os 
Congressistas reclamam da falta de um seguro renda, 
e com toda a razão, pois o seguro de produtividade é o 
primeiro passo do seguro renda. O seguro de produti-
vidade permite a criação de um seguro de preço que, 

combinado com o seguro de produtividade, formaria 
o seguro renda. Quem quiser falar em seguro renda 
tem que falar em seguro de produtividade.

Existe o problema da gestão do risco agrícola e 
até mesmo do risco ecológico, que nunca teve posi-
ção de destaque nas preocupações dos agricultores. 
A partir de agora haverá de ter. A necessidade de in-
formações que os agricultores vão ter que colecionar, 
arquivar e dispor vão incentivar a adoção de várias no-
vas técnicas de gestão. Em outras palavras, reduzirá 
o espaço para a informalidade. Ou seja, é um projeto 
de modernização da agricultura. O seguro será um 
poderoso indutor do desenvolvimento rural e em torno 
dele todo o foco da política agrícola passará a revolver. 
Nada menos que isso.

Um efeito colateral é a criação de emprego. Quan-
do o seguro agrícola atingir a altitude de cruzeiro, dentro 
de alguns anos – 5, 10, 15 anos –, na área de seguro 
rural, dezenas de empregos vão ser criados, segundo 
a Associação de Corretores de Seguros. Eles falam em 
número dessa magnitude. Então, é um projeto extre-
mamente ambicioso.

Depois dessa longa introdução, gostaria de falar 
algo sobre os objetivos do projeto, que em parte já fica-
ram claros, mas é preciso enfatizar. O projeto não cria 
um fundo. O Poder Executivo não irá criar um fundo. O 
que o projeto faz? Apenas dota o Governo da base le-
gal de que necessita para promover o desenvolvimento 
do mercado de seguro rural. É isso o que ele faz. São 
alterados, aperfeiçoados ou revogados dispositivos de 
6 diplomas legais. É isso o que o Governo faz. Contudo, 
se o Governo não fizer o que comprometeu nas nego-
ciações, o único motivo será falta de vontade política, 
porque o que ele precisa está instalado.

Já que estamos falando em desenvolvimento do 
mercado de seguro rural, foco sob o qual o projeto tem 
de ser visto, quero dizer que esse projeto sustenta-se 
sobre 4 pilares. Um é o zoneamento agrícola, que está 
em vigor há mais de uma década e vem sendo continu-
amente aperfeiçoado. É um programa que tem funcio-
nado muito bem e o impacto tem sido expressivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Solicito a presença de um médico, por favor, com 
urgência. 

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Senhores participantes, vamos reiniciar a nossa 
reunião.

Com a palavra o Dr. Aércio Cunha para continuar 
a explanação.

O SR. AÉRCIO DOS SANTOS CUNHA – Depois 
dessa interrupção assaz infeliz – fomos atropelados por 
um desastre –, como distribuí o material escrito, vou 
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me apressar um pouco e falar apenas sobre os itens 
que acho mais importantes.

Será ou não o fundo financeiramente autossus-
tentável? Será que esse fundo vai ou não colocar uma 
carga muito grande sobre a capacidade gerencial ad-
ministrativa do Governo?

Esse fundo está sujeito ao escrutínio do órgão 
regulador, do órgão fiscalizador de seguros, mas nada 
disso é o mais importante. O mais importante é que o 
fundo será autorregulado. Esse é o ponto que quero 
enfatizar.

Há um sistema de incentivos financeiros à re-
dução do risco, na forma do valor cobrado pelas apó-
lices e, além disso, das regras do fundo, que inibem 
comportamento que comprometa a sustentabilidade 
do fundo.

Trata-se, de todas as maneiras possíveis, de ini-
bir a chamada seleção adversa, um programa muito 
sério na área de seguros e, se for o caso, quando das 
perguntas, poderei dar mais explicações. Refiro-me à 
seleção adversa entre os próprios agentes do merca-
do. O comportamento arrojado será inaceitável, mais 
ainda o comportamento arrojado à custa do fundo e 
do Tesouro.

Alguns exemplos podem esclarecer o segundo. 
No caso do produtor rural, o produtor de maior risco 
pagará um prêmio mais elevado. Ele tem de pagar um 
prêmio mais elevado ou então não conseguirá con-
tratar o seguro. 

O prêmio cobrado da seguradora pela proteção 
do fundo será proporcional ao risco transferido. Uma 
seguradora muito aventureira, arrojada, irá pagar mais 
caro. 

Uma seguradora não poderá selecionar as apó-
lices transferidas ao fundo, ponto mencionado pelo 
André. Ela terá de assegurar a totalidade da carteira. 
Isso significa que o fundo não assumirá risco algum 
do qual a seguradora não seja parceira.

Outro exemplo: uma operação com o fundo terá 
de incluir todo grupo econômico a que pertencer a se-
guradora; um grupo não poderá dividir suas operações 
entre duas filiadas, uma com carteira de apólices de 
baixo risco, a serem retidas, e outra com apólices de 
alto risco, a serem transferidas ao fundo. Essas regras 
estão lá também.

Vamos supor que o Governo queira fazer uma po-
lítica populista. Se ele quiser usar o fundo politicamente, 
o fundo terá dificuldade de contratar resseguro. Será 
punido também, automaticamente. A autorregulação 
atinge até mesmo os corretores de seguro, aqueles que 
estão sendo previstos, porque eles serão fiscalizados 
pelas suas próprias associações profissionais.

São mecanismos de incentivos financeiros e de 
regras embutidos no projeto para garantir que o com-
portamento seja compatível com a sustentabilidade 
do fundo.

Outro ponto que também deve ser mencionado, 
até para evitar mais expectativas, é que, de início, a 
qualidade do seguro oferecido aos produtores rurais 
deixará a desejar. Não vamos prometer nada para nin-
guém. Mas melhorará rapidamente à medida que se 
forem acumulando informações.

A relação de confiança segurador/segurado deve 
ser construída para determinar a qualidade dos serviços 
oferecidos. Notem, com esses exemplos, um aspecto 
extremamente positivo do projeto, mas que passa fa-
cilmente despercebido.

Para desenvolver o mercado de seguro rural, 
temos 4 pilares: o zoneamento agrícola, que estava 
funcionando; o programa de subvenção, que custou 
muito a deslanchar, mas que agora está operando a 
pleno vapor e já merece aplausos; o fundo; e o núcleo 
de estudos do seguro rural, também contemplado pelo 
projeto. Esse é o patinho feio do projeto, mas é um 
em que insisto pela sua extrema importância, e quero 
defendê-lo aqui.

Um dos motivos pelos quais as resseguradoras 
e seguradoras não oferecem o serviço na qualidade 
que gostariam e que os agricultores precisam é a fal-
ta de informações. Não há informações sobre o risco 
agrícola, sobre o risco de culturas.

Então, como estabelecer o prêmio se não se sabe 
nada sobre o risco? É uma equação que não tem jeito 
de ser resolvida. 

Portanto, esse núcleo de estudos do seguro rural 
é um núcleo a ser criado em parceria entre o Governo 
e as seguradoras. O projeto não manda criar, mas au-
toriza, incentiva o Governo a promover essa criação. 
É um aspecto fundamental para o desenvolvimento 
do programa. 

Finalmente, tenho mais 2 pontos a apresentar, e 
um deles pode provocar algum questionamento. 

Trata-se da inclusão do consórcio de riscos nu-
cleares no projeto. As pessoas não vão entender por 
que isso entrou ali. Não se pegou carona, não é árvore 
de Natal, onde se pendura qualquer coisa. O projeto 
altera a Lei Complementar nº 126, que abriu o merca-
do de resseguro. Esse projeto foi alterado para pos-
sibilitar que o fundo contrate resseguros no mercado 
internacional, o que seria impossível fazer. O que ele 
faz? Estende esse mesmo benefício ao consórcio de 
riscos nucleares. É apenas um gancho. Criou-se uma 
facilidade para o fundo que foi estendida a outro pro-
grama de grande interesse do Governo.
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Passo a abordar o último ponto. Falamos de um 
programa de Parceria Público-Privada. As PPPs são 
muito comentadas no Brasil, mas por algum motivo 
não deslancham. Não serão belos discursos que as 
farão deslanchar. O que as fará deslanchar são bons 
contratos. Bons contratos são iguais a boas cercas. 
E boas cercas fazem bons vizinhos. Eu acredito que 
esse seja um bom contrato. E, como tal, ele vai esti-
mular o desenvolvimento dessa inovação institucional 
tão importante não apenas para a organização jurídica 
institucional, mas para a economia brasileira.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Agradecemos ao Dr. Aércio Cunha a explanação.
Passo a palavra ao autor do requerimento, De-

putado Moacir Micheletto.
O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – 

Cumprimento o Sr. Presidente e os convidados, par-
ceiros nesse mais de 1 ano de debate sobre o subs-
titutivo. 

Não quero tecer muitos comentários, mas ouvir 
mais nossos colegas para depois fazer um fechamento. 
Na condição de Relator, quero saber o que nossos co-
legas vão perguntar, ver o que pode ser respondido. 

Em nosso relatório, falta entendimento a respeito 
de 2 pontos. Às 18h30min estarei em audiência com 
o Ministro José Múcio para tratar, inclusive, junto com 
os Ministros Guido Mantega e Reinhold Stephanes, 
do lastro do fundo. Temos uma proposta que poderá 
preencher esse vazio. 

Gostaria de ouvir os companheiros e depois fazer 
o fechamento do meu relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Vou passar a palavra aos Deputados inscritos.

Reafirmo que cada Deputado tem direito a 3 mi-
nutos. Peço-lhes que não excedam esse tempo.

Os Deputados Luis Carlos Heinze e Ernandes 
Amorim não estão presentes.

Com a palavra o Deputado Carlos Melles.
O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, 
cumprimento os Drs. André Luiz, Welington Almeida, 
Aércio Cunha, Dr. Wady Mourão e o meu querido amigo 
Deputado Micheletto, que não desenvolve apenas este 
projeto. S.Exa. tem uma vida dedicada a dar grandes 
contribuições ao Parlamento. 

Talvez esta seja uma das discussões mais impor-
tantes da Casa. Obviamente, farei alguns comentários. 
Não conheço todo o projeto, mas vindo de onde vem, 
não nos resta senão apoiá-lo, ser parceiro na aprova-
ção, até porque, sem desconsideração a qualquer um 
dos participantes, tenho o Dr. Aércio Cunha como uma 
pessoa da mais alta competência e preparo. 

Sei como foi o trabalho ao longo desses 8 meses. 
Todos participaram, os Ministérios, aqui representados 
pelos Drs. André Luiz e Welington, e a Aliança do Bra-
sil, outra excelência em termos de seguros. Ao todo, 
cerca de 40 pessoas.

O Deputado Stangarlini, antes de ter essa con-
vulsão – graças a Deus não houve maiores problemas 
–, perguntou se eu havia sido Ministro da Agricultura. 
Eu disse que havia sido Ministro do Esporte e Turismo, 
mas que dediquei minha vida ao agronegócio, como 
os companheiros dedicaram.

O produtor rural já fez tudo o que podia. Ele é 
pentacampeão em resultados agrícolas. Se eu tivesse 
começado de trás para frente, diria que de 1986 para 
cá, durante os 5, 6 planos econômicos, efetivamente 
a partir do Plano Real... Se o Brasil tem hoje estabili-
dade e superávit na balança, a âncora é a agricultura 
e não o agronegócio. 

Falamos muito em agronegócio, mas da porteira 
para dentro. Da porteira para fora, o País continua de-
vendo e muito ao agricultor. Os ganhos, sobretudo de 
produtividade, na mesma área, são de 40, 45 milhões 
– ouvi o Dr. Wady falar em 5 milhões de hectares. Mas 
temos ganhos de sobra para reivindicar um programa 
nacional não de seguro agrícola, mas de esperança, 
para que o agricultor não sofra tanto. 

A minha preocupação, e comentava sobre isso 
desde o início com o Dr. Aércio, ainda que seja para 
iniciar por catástrofe, é, primeiro, retirar esse nome 
terrível. Segundo, na realidade, quando iniciamos a 
revolução verde, com a criação da EMBRAPA, desde 
1970, vamos dizer assim, quando criamos a Comissão 
de Financiamento da Produção, havia política agríco-
la melhor desenhada nos pilares: de crédito rural; de 
crédito de comercialização; política efetiva de preço 
mínimo de garantia; e faltava o seguro.

Hoje talvez o seguro seja muito mais fácil pela 
competência e diluição de risco. Não existe risco gran-
de ou pequeno, e sim diluição de risco. 

Temos de observar o que está acontecendo na 
Casa, Deputados Micheletto, Zonta, Presidente da 
FRENCOOP, e outros companheiros Parlamentares. A 
reforma tributária, pela qual lutamos há 20 anos, ainda 
não saiu em função de não se saber o valor do fundo. 
É simples. A reforma tributária não sairá com um fundo 
de 10, 12, 14 bilhões. Mas se o fundo for de 100, 120 
bilhões ela sairá. Assim, os Estados terão segurança 
em relação à transição. 

Da mesma forma ocorre com o seguro, sobretudo 
na área rural. O que são 34, 35, 36 bilhões para quem 
coloca num voo cego 150, 160 bilhões no chão, valor 
que o agricultor brasileiro paga para plantar? O agri-
cultor brasileiro, em voo cego, acreditando em Deus, 
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com a fé e esperança que tem, põe 150, 160 bilhões 
no chão. E o que são 30, 35 bilhões? 

Se pegarmos a Lei Kandir, os 15,5%, o ICMS 
que tiramos – foi uma loucura querer ser competiti-
vo sem fazer um fundo da Lei Kandir, que deveria ter 
sido feito – não serviu nem aos Estados nem ao País, 
transferimos renda para fora. O mesmo acontece se 
pegarmos o PIS/COFINS. 

Se tivéssemos agora, Deputado Micheletto, um 
pouco mais de aceitação do Governo, e não importa 
qual seja, se passado, presente ou futuro, eu criaria 
a CIDE agrícola. Não tenho dúvida disso. O melhor 
instrumento que podemos criar é a Contribuição In-
dependente do Domínio Econômico para a Agricultu-
ra. Dá para trabalhar sem ferir a OMC e dá para fazer 
esse fundo de forma gradual. Como disse o Dr. Aércio, 
precisamos começar. 

Há contribuições sociais que podemos inclusive 
rever, avaliando o procedimento dentro da cadeia pro-
dutiva agrícola. Mas diria que, estando nas mãos dos 
senhores e com a credibilidade que tem, Presidente 
Fábio – hoje tive uma conversa longa com o Ministro 
da Agricultura sobre esse assunto –, queremos trans-
formar o FUNCAFÉ num fundo garantidor, não sendo 
mais de empréstimo. Não adianta ser uma cultura que 
consome 15 bilhões por ano se há uma linha de em-
préstimo de 2 bilhões por ano. Isso não satisfaz. Ela 
pode ser muito mais.

Para encerrar, teria muitas considerações para fa-
zer, graças a Deus positivas, porque é o início do fundo 
mais importante para este País. Eu repito os números. 
Um país que é a esperança alimentar do mundo, que 
faz o que fez, dobrando a produtividade, às vezes tri-
plicando a produtividade na maioria das culturas, que 
dá um show de tecnologia, que demonstra do que é 
capaz, que alimenta bem e barato a população brasi-
leira, que ancora o plano de estabilidade econômica no 
real e ainda que dá esse superávit de 200 bilhões, se 
fizermos uma análise, ele é todo agronegócio. Quem 
deu o lucro para fazer o superávit primário e o recurso 
que está aí foi o agronegócio. 

Então, ele é meritório. Contem conosco. Parabéns 
a todos os senhores.

Drs. André e Welington, levem os parabéns ao 
Ministro da Fazenda. Parabéns ao Dr. Wady, que é o 
nosso Banco do Brasil, e ao Dr. Aércio, que ancorou 
bem demais esse processo na nossa assessoria legis-
lativa. Quero cumprimentá-lo e ao Relator, em especial, 
esse grande Deputado Micheletto. Contem conosco na 
aprovação desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Passo a palavra ao Deputado Zonta, para finalizar.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Sr. Presidente, no-
bres membros da Mesa, Relator Moacir Micheletto, co-
legas Parlamentares, estamos tratando do que talvez 
seja o projeto mais importante para dar sustentabilidade 
e expectativa de renda ao agronegócio brasileiro.

Não é preciso aditar nada ao que o Deputado Mel-
les disse a respeito da importância do agronegócio. 

Estamos cansados de toda hora fazer projetos e 
projetos para renegociar dívidas, correr atrás. Temos 
um dos pilares desse projeto, que vai mudar o rumo 
da expectativa de renda para o agronegócio brasileiro: 
a sustentação do Brasil. 

O negócio do Brasil é o agronegócio. Não há 
outro negócio mais importante do que esse. Podemos 
discutir o quanto quisermos, mas o negócio do Brasil 
é o agronegócio. Esse negócio do Brasil precisa dar 
garantia, e a garantia tem de ser dada ao produtor. Ao 
plantar, ao buscar o financiamento, ao colocar a família 
no trabalho, que o produtor possa, ao final, ter renda. 
Sem renda, nenhuma atividade se sustenta. O produtor 
está cansado de pagar a conta. Intempérie em cima de 
intempérie, variação de mercado em cima de variação 
de mercado, preços espremidos, custos violentos, ju-
ros que matam, falta de crédito que sepulta, tudo isso 
faz parte do contexto do agricultor. 

O seguro agrícola está aí colocado, foi aprova-
do e sancionado. Mas para viabilizá-lo ao agricultor é 
necessário esse fundo, como disse bem o Deputado 
Melles. Eu diria que é um fundo mútuo de subsídio de 
seguro agrícola. Então, precisamos votar urgentemen-
te, sim. Devemos ajustar o valor do fundo, Deputado 
Micheletto, que tem de começar com um potencial 
bom. Temos de levar imediatamente ao plenário essa 
matéria, para que ao menos, na safra do ano que vem, 
tenhamos esse subsídio ao prêmio, a fim de atrair as 
empresas seguradoras para fazer o seguro da ativi-
dade agrícola, garantir ao cidadão. E o Governo, com 
esse fundo, paga parte do prêmio, enquanto o produ-
tor paga a outra parte, numa parceria. Teremos, assim, 
esse seguro colocado em prática, com esse fundo. 
Por isso o nosso apoio integral à ida imediata desse 
projeto ao plenário. 

Eu ia sugerir uma correção a essas medidas que 
o Dr. Aércio apresentou como possíveis. Como se tra-
ta de um fundo que vai dispor sobre seguro agrícola, 
não podemos acrescer subterfúgios. Altera a Lei Com-
plementar nº 126, de 2007, que abriu o mercado de 
resseguro para possibilitar que o fundo contrate res-
seguros no mercado internacional e estenda o mesmo 
benefício ao consórcio de riscos nucleares. O nosso 
risco é da terra, não é nem nuclear. Isso precisa ser 
retirado daqui, para não confundir o que é o risco do 
seguro agrícola.
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Essa a nossa participação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Agradeço ao Deputado Zonta.
Eu tenho uma solicitação, do Dr. Armando Vir-

gílio dos Santos Júnior, que está aqui presente. Ele 
é do Ministério da Fazenda, da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, e tem uma contribuição 
a dar ao nosso debate nesta tarde. S.Sa. tem no má-
ximo 5 minutos.

O SR. ARMANDO VIRGÍLIO DOS SANTOS JÚ-
NIOR – Sr. Presidente, Deputado Fábio Souto, Exmo. 
Sr. Deputado Moacir Micheletto, Relator deste projeto, 
agradeço pela oportunidade.

Parabenizo todos os oradores, que tão bem ex-
planaram sobre essa questão importantíssima para o 
País, para o produtor rural, para o agronegócio, para 
o setor de seguros, para a sociedade e para a econo-
mia como um todo. 

Parabenizo também o Deputado Micheletto pelos 
aperfeiçoamentos que fez ao projeto, que foi original-
mente encaminhado pelo Governo. Ao fazê-lo, para-
benizo a Secretaria de Política Econômica e a SEREF 
pela condução desse assunto na Casa. 

Obviamente, como titular da Superintendência 
de Seguros Privados, tenho uma óbvia preocupação, 
porque vamos regular, vamos supervisionar tanto o de-
senvolvimento desse importantíssimo seguro quanto 
o próprio fundo que se cria. 

Aproveito para parabenizar pelos aperfeiçoa-
mentos o Deputado Micheletto, tão bem assessorado 
pelo Dr. Aércio, que realmente trouxe uma colaboração 
inestimável pelo conhecimento profundo, técnico. Ele 
obviamente agregou bastante valor. 

Mesmo na ausência do Deputado Zonta, aproveito 
para esclarecer uma questão. Na verdade, trouxemos 
duas sugestões, não só para aperfeiçoar o projeto, bem 
como para solucionar um problema mercadológico. 
É sobre o risco nuclear. A Lei Complementar nº 126, 
aprovada por esta Casa, que permitiu ao Brasil que se 
contextualizasse em relação ao mundo, porque era um 
dos pouquíssimos países que tinham o mercado de 
resseguro ainda fechado – isso foi feito recentemente –, 
obviamente não iria prever algumas modificações. Entre 
as imperfeições, podemos detectar agora uma delas: 
a impossibilidade de se pegar os eventuais prejuízos 
que haja em função de um sinistro, de um problema 
ocasionado por uma usina nuclear. Se essa alteração 
não for feita, e o instrumento tem de ser lei comple-
mentar, porque somente uma lei complementar altera 
outra, o prejuízo deverá ser suportado pelo Governo 
e, por conseguinte, pelos contribuintes. 

O Deputado Micheletto teve sensibilidade e so-
licitude em relação a essa nossa sugestão. Não tem 

nada a ver com risco ambiental, não tem nada a ver 
com questões nucleares. Trata-se simplesmente de 
permitir, alterando-se a Lei Complementar nº 126, 
como muito bem explicou o Dr. Aércio, que se possa 
pegar o risco. Hoje o risco de um eventual sinistro se-
ria suportado pelo contribuinte brasileiro; a rigor pelo 
Governo e, por conseguinte, pelo contribuinte. Que se 
possa ressegurar no mercado internacional devido à 
falta de capacidade do mercado de resseguros local. 
Esse é um aperfeiçoamento extremamente importan-
te. É uma medida necessária e relevante que se traz 
para esse projeto.

Depois, o Dr. Murilo Matos Chaim, se houver 
tempo – eu sou o Superintendente, o Presidente da 
autarquia, e o Dr. Murilo é nosso diretor e interagiu 
bastante nesse projeto, é um especialista nessa área 
e está à disposição dos Srs. Parlamentares –, poderá 
dirimir qualquer dúvida.

Para concluir, agradeço a possibilidade de se 
criar, como já existe na CVM, a autorreguladora para 
corretagem de seguros.

A SUSEP tem uma estrutura bastante deficitária. 
Felizmente, o Congresso Nacional aprovou, no âmbito 
da MP nº 460, 250 novos cargos a serem preenchidos 
por concurso. Esses cargos, substancialmente, vão 
suprir a deficiência que temos hoje para poder regu-
lar o próprio mercado de resseguros aberto. Criou-se 
um novo mercado. Temos 62 novas resseguradoras 
operando. Infelizmente, à época, não foi criada uma 
estrutura adicional para a SUSEP, que não tem como 
supervisionar os mais de 60 mil corretores de seguros 
em quase 3 mil Municípios deste pequeno continente 
chamado Brasil.

Está em tramitação um projeto do Deputado Valdir 
Colatto, do PMDB de Santa Catarina, que dispõe sobre 
o corretor de seguros rural. Mais uma vez, parabenizo 
o Dr. Aércio. A informação, que pode realmente dar 
capilaridade e dimensão para o desenvolvimento do 
seguro rural, é levada pelo corretor de seguros rural. 
Esse projeto que cria o corretor de seguros rural vai 
permitir que milhares de novos profissionais passem 
a atuar nesse mercado. Se não houver a garantia de 
que esse profissional, o corretor de seguros, está sen-
do supervisionado, fiscalizado, existe um risco muito 
grande de o produtor rural ser enganado.

O que criamos não foi nenhuma inovação. Trouxe-
mos um modelo já existente e consolidado que a CVM 
tem na autorregulação. Estamos tentando aplicá-lo. O 
Deputado Micheletto e o Dr. Aércio, felizmente, tiveram 
a sensibilidade de incluí-lo no substitutivo.

Agradeço, em nome da autarquia, que a rigor vai 
estar na ponta, depois de obviamente aprovado esse 
projeto, regulando complementarmente as resoluções 
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do CNSP, também baixando as normas complemen-
tares e supervisionando esse novo modelo de seguro 
rural que se estabelecerá por meio do fundo.

Eu também não gosto do nome Fundo de Ca-
tástrofe. Ele está muito mais para um fundo garanti-
dor. Fundo garantidor de que o seguro rural vai existir, 
desenvolver-se e proteger o seguro como um todo e 
principalmente o produtor rural.

Trouxemos sugestões para o risco nuclear. Quan-
do se fala em risco nuclear, todo mundo se assusta, 
principalmente o produtor rural, que às vezes tem al-
guns embates. Mas não se trata absolutamente de 
uma matéria estranha. Como o Dr. Aércio disse, não é 
nenhuma carona. É pertinente, objeto necessário, ou-
tra lei complementar para fazer essa importantíssima 
alteração tanto na Lei Complementar nº 126 quanto 
no Decreto-Lei nº 73, em relação à autorregulação da 
corretagem de seguros, para que possamos inclusi-
ve apoiar, obviamente, o projeto do Deputado Valdir 
Colatto, que já está em trâmite na Casa. Trata-se de 
lei ordinária que dispõe sobre a figura do corretor de 
seguro rural.

Era isso, Sr. Presidente. Muitíssimo obrigado. 
Eu e o Dr. Murilo Matos Chaim nos colocamos à dis-
posição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Para continuar, passo a palavra ao Deputado Luis 
Carlos Heinze.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 
Sr. Presidente, colegas Parlamentares, senhores de-
batedores, inicialmente, Deputado Moacir Micheletto, 
Relator da matéria, peço desculpas. Tenho muito in-
teresse nessa matéria, mas estava em uma reunião 
importante com o Ministro Reinhold Stephanes para 
tratar do grave problema que a suinocultura atraves-
sa. Estávamos reunidos com suinocultores de todo o 
Brasil, com o Ministro, com vários Deputados Federais 
e Estaduais, com Prefeitos, enfim, uma grande comi-
tiva. Avisei ao Deputado Moacir Micheletto que havia 
pessoas da região dele também.

Voltando ao assunto da pauta, eu tive o cuidado 
de ler o relatório, e quero cumprimentá-lo, Deputa-
do Micheletto. Ainda no Governo Fernando Henrique 
trabalhamos muito na renegociação das dívidas, em 
2001. Os Ministros Pratini e Malan, àquela época, nos 
prometeram fazer um projeto de seguro rural. Vejam: 
em 2001! Estamos agora, Deputado Fábio Souto, em 
2009. Lá se vão 8 anos. O que falta Aércio? Eu quero 
cumprimentá-lo também pelo seu relatório. Eu relatei 
esse projeto de 2001 em 2003, quando foi criado o 
PROAGRO Mais. E aquele meu relatório autorizava o 
Governo Federal a subvencionar o prêmio. Esse foi o 
primeiro passo. 

O segundo passo, que foi com o Deputado Nelson 
Marquezelli – e nós trabalhamos junto com o Deputa-
do Micheletto esse assunto também –, foi a quebra do 
monopólio do IRB, outro avanço para que pudéssemos 
ter resseguradoras no Brasil. E faltava justamente o 
Fundo de Catástrofe, que está aqui hoje.

Quero, então, cumprimentar o Deputado Miche-
letto, o Aércio e todos que se envolveram no processo 
para que pudéssemos ter esse projeto. 

Agora, Deputado Micheletto, quero fazer uma 
observação. Acho extremamente importante esse pro-
cesso, porque precisamos do seguro. E para o repre-
sentante da Aliança do Brasil, o Wady, quero dizer que 
há problemas para acertar esse seguro.

Sinto hoje, no meu Estado, o Rio Grande do 
Sul, que os seguros de arroz e de soja, por exemplo, 
ainda não estão do jeito que precisa o produtor. Nós 
precisamos avançar mais, discutir mais. Inclusive, 
Welington, quero propor uma reunião para conversar 
com os setores de arroz e de soja e com alguns seg-
mentos que estejam hoje empenhados nesse proces-
so, a fim de avançarmos mais. Temos algumas leis e 
mais essa agora. Podemos avançar mais, no sentido 
de proteger o produtor, porque ainda não está bom o 
que acontece lá. 

Temos algumas críticas a fazer. Daí por que é 
preciso conversarmos mais com o Banco do Brasil, 
com a Aliança e com outras seguradoras envolvidas 
nesse processo. 

Quero ainda, Sr. Presidente, falar especificamente 
sobre a alteração dessa lei complementar. Respeitan-
do o que disse aqui o Dr. Armando, quero dizer que 
sou produtor rural, sou engenheiro agrônomo e tenho 
muitas preocupações.

Neste instante, o Brasil é alvo de severas críticas, 
que vêm de fora para dentro. Temos uma lei em vigor, 
a Medida Provisória nº 2.166, por meio da qual se vêm 
tomando muitas terras do povo brasileiro. O Ministro 
Stephanes, com sabedoria, Welington, pediu à EMBRA-
PA o georreferenciamento, ao Dr. Evaristo, que fez um 
excelente trabalho e pôde mostrar o absurdo desta lei; 
desta e de outras que prejudicam a agricultura.

Dr. Armando, se nós aceitarmos alterar essa lei, 
a minha preocupação passa a ser a seguinte: o Brasil 
está na mídia internacional. O Brasil enfrenta hoje bar-
reiras tributárias. Para colocar um quilo de boi na União 
Europeia paga-se hoje 160% de imposto. Para colocar 
um quilo de frango na União Europeia paga-se hoje 
85% de imposto. E ainda poderia falar de fumo, laran-
ja, algodão, álcool, açúcar; tudo o que o Brasil exporta 
tem de pagar pedágio para entrar em outros países. 
E, ainda assim, Deputado Carlos Melles, vêm o WWF 
e o Greenpeace fazer pressão sobre a mídia interna-
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cional e nacional para falar da agricultura brasileira. O 
que é isso? É uma barreira. E se já vencemos barreiras 
tributárias, barreiras trabalhistas, barreiras sanitárias, 
porque eles fecham frigoríficos a hora que querem... 
“Frigorífico do Melles, vamos fechar; frigorífico do Fábio 
Souto, fecha. Abre o frigorífico do Micheletto”. É assim 
que eles estão fazendo. Assim faz a Rússia, assim faz 
a União Europeia, assim faz qualquer um para comprar 
as nossas carnes e os nossos produtos. 

Estão aqui 2 suinocultores de Tuparendi. Eles con-
vivem com esse problema hoje. Fomos pedir, pelo amor 
de Deus, ajuda ao Ministro, e ouvimos o depoimento 
emocionado de uma Prefeita, Deputado Micheletto, lá 
de Seara, em Santa Catarina, falando sobre o proble-
ma do povo daquele Município, porque 80% vivem da 
suinocultura. É o povo, não é o produtor apenas.

A grande preocupação que temos hoje é com 
o fato de que falam mal do Brasil. Enquanto estamos 
aqui hoje, Dr. Armando, discutindo um projeto de se-
guro, na melhor das boas intenções, debatendo es-
pecificamente o assunto – e respeito a sua observa-
ção, Aércio; sei que deve ter estudado esse assunto 
–, enquanto estamos falando, e bem, da agricultura e 
do Brasil, neste instante, lá na Europa, há um cacique 
ianomâmi pago pela Survival International falando mal 
do Brasil. Eu nem sei quem é, mas está sendo pago 
pelo Survival International.

E o que ele está dizendo, Deputado Fábio Souto? 
Tivemos uma audiência com V.Exa., na semana passa-
da, sobre os índios do seu Estado. Existem índios no 
Rio Grande do Sul, no Paraná, em qualquer Estado, 
e estamos sofrendo hoje com as reservas indígenas. 
E ele diz que nós estamos acabando com os índios 
e com as florestas no Brasil. Imaginem o que aconte-
cerá amanhã! 

Ele diz algo que não é verdade. O Brasil tem 109 
milhões de hectares para 400 mil índios! Não existe 
país no mundo que tenha essa área para eles! Não 
existe país no mundo que tenha 450 milhões, 460 mi-
lhões de hectares de áreas preservadas! Não existe 
país do mundo com a metade dessa área preservada! 
E falam mal do Brasil, tchê! Querem que nós tenhamos 
três quartos do Brasil preservados. 

Minha preocupação, Deputado Micheletto – vou 
dizer a V.Exa., e vamos discutir esse assunto no ple-
nário ou na própria Comissão –, minha grande pre-
ocupação, é que isso aqui... Eu até posso entender, 
racionalmente, mas eu falo e convivo com irracionais 
que hoje denigrem a imagem do Brasil. 

Recebi aqui – V.Exa. não estava, Deputado Fá-
bio souto –, um grupo de professores da Universidade 
da Geórgia, nos Estados Unidos. São professores de 
uma universidade de agricultura e falam bem do Brasil. 

Eles disseram: “Como é que vocês deixam falar desse 
jeito do país de vocês?” Brasileiros acabam alimen-
tando ONGs com segundas intenções. Quem paga o 
pato? O agricultor brasileiro, que hoje está devendo 
130 bilhões de reais, Deputado Carlos Melles, e está 
pedindo renegociação de dívida de novo, o agricultor 
que não quebrou, que não morreu, que não se suici-
dou, que ainda está heroicamente produzindo, seja 
café, em Minas Gerais, seja arroz, no Rio Grande do 
Sul, seja suíno, no Paraná ou no Rio Grande do Sul. 
Essa é a situação. 

Minha grande preocupação, Deputado Michelet-
to, é que, amanhã, alguém enxergue chifre em cabeça 
de ovelha nesse projeto e diga que agora temos um 
seguro que protege a agricultura brasileira e resolve-
mos colocar aqui os consórcios ligados diretamente às 
usinas nucleares. Essa é a minha preocupação. 

O que está acontecendo hoje é que cada dia nós 
enxergamos alguma coisa nova. Hoje essa lei ambien-
tal nada mais é do que um instrumento para travar a 
nossa produção.

Dr. Amando, o ex-Ministro Luis Carlos Guedes 
pediu à EMBRAPA para fazer um trabalho sobre as 
florestas primárias no mundo de 8 mil anos atrás. A 
Europa tinha 460 milhões de hectares de floresta na-
quela época e tem 14 milhões de hectares hoje. E é 
ela que está vindo ao Brasil dizer o que temos de fa-
zer. Eles não preservaram nada do que tinham. Nós 
preservamos 69% do que tínhamos há 8 mil anos. E 
o que eles querem, Deputado Duarte Nogueira? Não 
precisa ser agrônomo como eu para saber. O que é que 
eles querem? Eles estão plantando notícia na mídia 
internacional e na mídia nacional dizendo o que que-
rem. E nós não temos quem rebata. Estamos falando 
aqui hoje. Quem sabe esteja sendo transmitido pela 
TV Câmara. Nós não temos espaço na grande mídia 
nacional para dizer isso, e essa é a situação que o 
produtor está vivendo.

Eu tenho uma grande preocupação, Deputado Mi-
cheletto, vou lhe ser sincero. Cumprimento-o pelo rela-
tório, mas tenha uma preocupação. Conscientemente, 
até posso entender, mas, infelizmente, Deputado Carlos 
Melles, Deputado Duarte Nogueira, convivemos com 
pessoas que parecem ser irracionais e ser brasileiras. 
Elas dizem o que querem e têm espaço na grande mí-
dia, o que nós não temos. Eu falo numa pequena rádio 
Tuparendi, ou de outra cidade, dou entrevista, que é 
ouvida por 500 ou mil pessoas. Mas alguém vai à TV 
Globo, na mesma hora, e fala para 180 milhões de 
brasileiros, e aquilo é notícia. 

A Senadora Kátia Abreu fez um levantamento 
pelo IBOPE e descobriu que a maior preocupação do 
povo brasileiro hoje não é com emprego, não é com 
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educação, é com o aquecimento global. E o agricultor 
é responsável por isso. Mas quem foi que mais poluiu 
no mundo? China, Japão, Estados Unidos, Europa. 
Eles são os que mais poluíram, e nada fazem. E nós 
temos que pagar a conta. Essa é a minha preocupa-
ção, Deputado Micheletto. 

Eu só divaguei para mostrar o que nós estamos 
vivendo neste momento. O Deputado Duarte Noguei-
ra sabe que faz 1 ano que discutimos este assunto na 
Casa. Hoje de manhã tivemos uma grande reunião 
com CNA, CNI, OCB e outras instituições, para discutir 
justamente a Lei Ambiental. É um verdadeiro absurdo, 
um assalto ao bolso do agricultor, e poucos heroica-
mente temos tentado defender o agricultor brasileiro. 
Essa é a preocupação que queria ressaltar, Deputado 
Moacir Micheletto, sobre o art. 16 da lei que V.Exa. está 
relatando, que, para mim, é uma grande lei, extrema-
mente importante. 

Eu acho que nós tínhamos que dizer ao Welington 
Almeida, do Ministério Agricultura, e ao André Paiva Fi-
lho, do Ministério da Fazenda, que peguem carona em 
outra medida, em outra lei. Amanhã virá outra medida 
provisória. Não coloquem isso com a lei da agricultura, 
para não contaminar o que já temos contaminado hoje. 
Essa é a preocupação que tenho neste instante. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Agradeço ao Deputado Heinze.
O Dr. Armando quer mais 2 minutos para fazer 

algumas considerações.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Não, os Deputado já finalizaram.
O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – Pela 

ordem, Sr. Presidente. O Deputado Duarte Nogueira 
ainda deve fazer uso da palavra, mas eu queria só... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Vou dar a palavra ao Deputado Duarte Nogueira. 

Antes, pela ordem, tem a palavra o Deputado 
Carlos Melles. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – Eu pen-
sei que o Deputado Heinze fosse voltar a 1995, quando 
começamos outras ações, mas ele fez um corte em 
2001. Ainda que pesem todas as vantagens de se fazer 
algo mais completo, eu concordo plenamente, Deputado 
Micheletto, com o Deputado Luis Carlos Heinze. Nós 
não devemos correr nenhum risco de sermos explora-
dos neste sentido negativo no processo agropecuário. 
Há uma luta clara do mundo contra o Brasil e a efici-
ência brasileira, no tocante aos índices de produtivi-
dade, o que é outro absurdo. Peço também a reflexão 
do Relator com relação a esse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Com a palavra o nobre Deputado Duarte nogueira.

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – Sr. 
Presidente, Srs. Parlamentares, senhores convidados, 
antes de falar sobre o tema, quero fazer um rápido es-
clarecimento sobre o Deputado José Carlos Stangar-
lini. Ele estava ao meu lado, sofreu aquele mal estar, 
provavelmente uma convulsão, e recebeu os primeiros 
cuidados aqui. A Dra. Daniela nos acompanhou até 
chegar a equipe médica. Parabéns à Dra. Daniela. 

O Deputado Stangarlini encontra-se agora em 
observação no Departamento Médico e vai ser trans-
ferido para o Hospital Santa Lúcia. A equipe de Neu-
rologia já o esta aguardando. Ele tem diabetes, sofreu 
uma queda no banheiro há 45 dias, teve um coágulo, 
um edema na cabeça e estava recebendo um medica-
mento, que foi alterado há uma semana. Pode ser, se-
gundo os médicos, que essa alteração o tenha levado 
a ter uma reação convulsiva. Era só para esclarecer. 
Ele está lúcido e já está conversando. Agradeço a to-
dos aqueles que ajudaram no socorro. 

Quanto ao projeto, Sr. Presidente, quero primeiro 
cumprimentar os debatedores. Não tive oportunidade 
de ouvir todos, mas conheço bem o trabalho do Depu-
tado Moacir Micheletto e sei do seu esforço em dar ao 
texto dessa lei os melhores indicativos e o arcabouço 
necessário para que possamos fazer funcionar o nosso 
fundo de seguro, o Fundo de Catástrofe, ou o nome 
que queiramos dar, porque, na verdade, é um indutor 
de um mercado de seguros.

Há uma propaganda de biscoito muito famosa que 
diz que ele vende mais porque está sempre fresquinho 
e, por estar sempre fresquinho, vende mais. O Brasil 
não tem seguro agrícola porque não tem cliente, não 
tem cliente porque não tem oferta e assim por diante. 
E não colocamos essa engrenagem para girar.

Esse projeto tem esta finalidade: criar um mer-
cado de seguros, para que possamos ter a escala 
necessária para reduzir o custo e, dessa forma, mais 
e mais agricultores poderem participar do sistema e 
colher seus frutos. Assim poderemos ter um alarga-
mento dos prêmios recolhidos, para que todas as se-
guradoras possam participar. 

O Brasil tem 150 seguradoras. Meia dúzia parti-
cipa hoje do seguro rural. Lembro-me de que, em São 
Paulo, tínhamos a COSESP. Ela atuava até como ins-
trumento de política agrícola. Depois deixou de fazê-lo. 
Quando fui Secretário de Agricultura em São Paulo, 
entre 2003 e 2006, implantamos o prêmio de subvenção 
do seguro rural de maneira pioneira no Estado. Alguns 
anos depois, o Governo Federal começou a fazê-lo, 
mas ainda de maneira muito incipiente em relação à 
grandeza da agricultura e das necessidades de apoio 
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na linha de seguros que tem o setor. Os países mais 
desenvolvidos, além das políticas de subsídios...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – O 
senhor vai ter tempo para concluir, mas o Presidente 
Michel Temer solicitou que se encerrassem todas as 
reuniões de Comissões, porque teve início agora a 
Ordem do Dia. V.Exa. pode concluir sua fala.

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – Por-
tanto, o Brasil, que tem uma enorme janela de oportu-
nidades na área de produção de bens da agricultura, 
de produtos agroindustrializados e de energia limpa 
nesse setor, está totalmente distante da sua realidade, 
da eficiência e da produção em relação aos instrumen-
tos que podem estar à sua disposição.

Faço apenas essas observações e dou meu apoio 
ao projeto. Comungo das preocupações do Deputado 
Luis Carlos Heinze, até porque um projeto que tem 
uma nuance tão importante e que é tão esperado por 
toda a nossa agricultura e por todos os setores de se-
guros aqui envolvidos, certamente, pela questão que 
envolve o seguro da área nuclear, vai perder todo o 
seu destaque, porque o assunto que gera mídia, que 
gera polêmica, que gera lide, é o assunto que envol-
ve a área nuclear. Obviamente vai tomar tempo e dar 
muita dor de cabeça conduzir esse projeto com esse 
assunto. 

Se possível, esse tema deveria ser tratado em ou-
tro projeto, como bem defendeu aqui o Deputado Hein-
ze, o que facilitará sobremaneira o nosso trabalho de 
convencimento, de argumentação e, ao mesmo tempo, 
de estratégia para que o projeto chegue ao plenário, 
seja votado e siga sua tramitação até sua aprovação 
e sanção. É apenas uma observação. Concordo com 
o Deputado Heinze.

Parabenizo a Comissão de Agricultura, por meio 
do Deputado Fábio Souto, pela iniciativa. Parabenizo 
também os debatedores, os representantes dos Mi-
nistérios da Fazenda e da Agricultura e das segura-
doras e o Dr. Aércio Cunha, que conheço desde que 
cheguei a esta Casa, neste primeiro mandato. S.Sa. 
já me deu valioso apoio em outras matérias que tive a 
oportunidade de relatar e trabalhar. Sei da sua com-
petência e dedicação quando envolvido numa tarefa, 
em especial o relatório sucinto que apresentou sobre 
esse projeto, que tem como Relator o Deputado Mo-
acir Micheletto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Agradeço ao Deputado Duarte Nogueira. 

Antes de finalizarmos, peço desculpas a todos 
os palestrantes que gostariam de falar mais uma vez, 
fazer uma réplica, mas a Ordem do Dia já se iniciou. 
Tenho que seguir o Regimento.

Passo a palavra, para finalizar, ao autor do re-
querimento, Deputado Moacir Micheletto.

O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – Sr. 
Presidente, senhoras e senhores participantes da Mesa 
e da nossa reunião, quero ser bem sucinto. 

Estou no meu quinto mandato e entendo que 
hoje é um momento histórico para a agricultura bra-
sileira. O Deputado Melles e eu somos do tempo da 
CPMI do Endividamento Agrícola. E o Deputado Luis 
Carlos Heinze fazia o “caminhonaço”, agitava o povo 
para vir para cá. 

Vou contar rapidamente como surgiu esse docu-
mento, que poderíamos ter aprovado no ano passado, 
Deputado Heinze, mas aprovar um projeto dessa na-
tureza, num ano político, não foi possível. 

Quando começamos a tratar do assunto, havia 
uma preocupação sobre quem poderia ser Relator de 
um projeto dessa magnitude – fui indicado Relator, 
com muito orgulho; agradeço a indicação –, para que 
pudéssemos de fato aprovar uma lei que pegasse. 
Porque há leis que não pegam no Brasil. Essa foi a 
preocupação. 

Lembro-me de que, na primeira reunião que fize-
mos com seguradoras, resseguradoras, Ministério da 
Fazenda e Ministério da Agricultura, fui lá mais para 
ouvir. Depois eu disse que queria 3 ou 4 coisas. Primei-
ro, disse que adotaria o princípio da Santíssima Trin-
dade – Pai, Filho e Espírito Santo –, um tripé. Pedi que 
se reunissem e fizessem um relatório que atendesse 
o produtor rural, as seguradoras e resseguradoras e 
também o Governo. Não adiantava fazermos um rela-
tório que beneficiasse apenas um pé desse tripé, por-
que não funcionaria. E disse ainda que ia me basear 
simplesmente pela Consultoria Legislativa da Câmara 
dos Deputados, na pessoa do Dr. Aércio, porque não 
sou especialista em seguro.

Estávamos com ele, e ele nos norteou numa dis-
cussão em que fomos, voltamos e exaurimos todas as 
possibilidades para encontrarmos um relatório com a 
consciência do tamanho do Brasil e do tamanho do 
agronegócio. Ainda há algumas coisas a serem acer-
tadas, mas são de fácil reparo.

Eu poderia até ter mudado o nome Fundo de 
Catástrofe. Mas nós que somos do campo – e aqui há 
3 engenheiros agrônomos... 

Gostaria que o Deputado Heinze me ouvisse, Dr. 
Armando. Vamos discutir isso, fique tranquilo. Sei da sua 
ansiedade, porque já discutiu isso comigo. Nós vamos 
achar consenso em cima desse assunto. 

Peço que me permitam terminar, senão perco o 
raciocínio por conta das conversas paralelas.

Quando colocamos esse assunto nessa discus-
são, tínhamos um objetivo. Há uma ansiedade da Nação 
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brasileira, do povo brasileiro – e o Deputado Melles se 
referiu a isso –, porque somos competentes dentro da 
porteira, mas somos incompetentes fora da porteira. 
Nós queremos atrair as seguradoras e as ressegura-
doras. Por que ficou com o nome de Fundo de Catás-
trofe? Lembro-me do meu avô. Quando eu era peque-
nino, uma geada acabou com todo o parreiral que ele 
tinha. Então ele disse: “Figliolo” – que quer dizer filho, 
em italiano –, “isso foi uma catástrofe”. Quer dizer, essa 
é uma palavra usada em toda atividade. O Deputado 
Setim deve saber disso. Houve uma catástrofe, quer 
dizer, perdeu-se tudo. Então, é uma palavra pesada, 
mas esse não passa de um projeto de mercado de 
seguro, que tem que ter demanda e oferta. 

Não vou ser repetitivo. Vamos analisar tudo o que 
está colocado aqui. O projeto foi exaustivamente discu-
tido, é uma realidade. Mas eu tenho que ouvir os Srs. 
Deputados, porque S.Exas. é que aprovarão a proposta. 
E os Deputados Carlos Melles, Heinze, Zonta e Duarte 
Nogueira fizeram observação sobre o art. 16, que trata 
das usinas nucleares. Vamos debatê-lo. Quem colocou 
o artigo aqui me convenceu, mas eu sempre disse que 
nós talvez não consigamos convencer lá fora.

A interpelação do Deputado Heinze foi lógica, tem 
sentido, assim como a fala de todos os outros Depu-
tados. Antes de entregar o relatório, vamos pautá-lo. 
Há algumas coisas sobre o fundo que vamos tentar 
acertar. Estou tentando colocar 2 bilhões de reais ou 
5 bilhões de reais, 1 bilhão por ano. Nós vamos discu-
tir isso. E o Governo vai ter que ter sensibilidade. Se 
esse fundo não tiver gordura, não vai funcionar. Essa 
é uma realidade.

O Presidente Lula está angustiado, porque quer 
sancionar o projeto. Temos que entregar o relatório, 
aprová-lo em plenário, com um grande acordo entre 
os partidos – e aqui temos partidos da base e parti-
dos da Oposição – para que possamos ter o maior 
instrumento de política agrícola do País. Aí eu posso 
ir embora, porque já terei cumprido minha obrigação 
como Deputado, no meu quinto mandato. 

Jamais pensei que um dia seria Relator de uma 
matéria que viesse a discutir o anseio, a esperança, o 
gargalo da agricultura brasileira. Temos que ter sensi-
bilidade com a matéria, assim como o Executivo. O que 
representam 5 bilhões de reais ou 10 bilhões de reais 
para um fundo dessa natureza? Vou conversar com o 
Ministro Mantega, com o Ministro Reinhold Stephanes 
e vou até o Presidente da República. Um projeto dessa 
natureza, discutido exaustivamente com toda a socie-
dade, num tripé que dá condições... 

Se uma grande seguradora lá de fora vê que exis-
te um projeto com qualidade, com peso, será nossa 
sócia, nossa parceira. O Brasil se integrará, então, à 

comunidade internacional como um país maduro, com 
os pés no chão. E teremos uma lei que de fato resolverá 
o grande gargalo da agricultura brasileira. Não quero 
mais discutir dívida, não quero mais discutir a situação 
da suinocultura e assim por diante.

Informo ao Dr. Armando, ao Wady e aos repre-
sentantes do Ministério da Fazenda e do Ministério da 
Agricultura que vou marcar para esta semana ou para a 
semana que vem uma reunião, a fim de que os senhores 
tentarem explicar os problemas da Lei Complementar 
nº 126 e por quê, a priori, acatei essa matéria no meu 
relatório. Posso não acatar mais, em função inclusive 
da posição dos Parlamentares, porque S.Exas. é que 
vão votar a matéria. Tenho que ouvi-los. Vamos tentar 
mostrar que isso que está aqui não é uma carona, mas 
a correção de uma lei que não foi bem feita lá atrás e 
que estamos tentando regulamentar, colocando nesse 
projeto, para que venha de fato a dar estabilidade em 
relação a seguro e resseguro no Brasil.

Essa era a minha intervenção, Sr. Presidente. 
Não vou comentar mais o outro lado do nosso relató-
rio. Ele vai ser entregue nos gabinetes dos Deputados. 
Só vamos fechá-lo agora com o Dr. Aércio, que foi sua 
grande âncora, porque é um homem que entende de 
seguro, independentemente de partido de oposição 
ou de situação. 

Queremos a lógica da lei. Tenho a obrigação de 
apresentar um substitutivo. Provavelmente não apro-
veitamos nem 5% daquilo que veio do Governo. O We-
lington sabe disso, e o pessoal da Fazenda também 
sabe disso. Mas fizemos isso com boa intenção. O que 
interessa é que o produtor está querendo esse instru-
mento de seguro da sua atividade a céu aberto, que não 
estava garantida. E hoje nós podemos fazer isso. 

Este Parlamento tem a obrigação de fazer isso. 
E o Executivo vai ter que nos escutar, porque não po-
demos começar sem esse fundo, um bom fundo para 
poder ter garantia, para dar segurança a quem está 
querendo colocar o seu dinheiro no setor, que é o caso 
das seguradoras e das resseguradoras. 

Aos meus colegas Carlos Melles, Zonta, Heinze 
e Duarte Nogueira reafirmo que vou tentar, juntamen-
te com V.Exas. e com os que estão defendendo o art. 
16, explicar por que, a priori, estou admitindo no meu 
relatório essa mudança da Lei Complementar 126, o 
que só outra lei complementar pode fazer.

Agradeço a todos vocês a participação. Descul-
pem-me pelas minhas exigências e pela minha falta de 
educação em alguma discussão. Nós o fizemos para 
defender o interesse do povo brasileiro. Estamos aqui 
para fazer leis que de fato atendam os nossos interes-
ses e não os interesses lá de fora. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Eu agradeço...

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 
Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Pela ordem, tem a palavra o Deputado Heinze. Lembro 
que tenho que seguir Regimento, Deputado.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Só 
quero fazer uma ressalva. 

Deputado Micheletto, vou fazer uma crítica, não 
a V.Exa, mas ao Governo. Quero reafirmar ao André, 
que representa aqui o Ministério da Fazenda, e ao 
Welington, que representa o Ministério da Agricultura, 
que 2 bilhões de reais é muito pouco para o tamanho 
da agricultura brasileira. Para o Fundo Naval – nada 
contra, nem sei quem são, nem sei quanto faturam – 
foram 5 bilhões de reais. E vamos ter só 2 bilhões de 
reais para a agricultura, com o tamanho que tem a 
agricultura? 

Vamos trabalhar fortemente para que o Minis-
tro Mantega se sensibilize. Tenho certeza de que o 
Ministro Stephanes é parceiro. Vamos trabalhar para 
aumentar esse valor. 

Era esse o registro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado, Deputado Heinze. 
Parabenizo pela iniciativa o Deputado Moacir 

Micheletto e agradeço ao Dr. Welington Almeida, ao 
Dr. André Luiz Paiva, ao Dr. Wady Cury e ao Sr. Aércio 
Cunha a participação em audiência tão importante na 
tarde de hoje.

Antes de encerrar, convoco os Srs. Deputados 
para reunião deliberativa amanhã, às 10h, no Plená-
rio 6.

Está encerrada a presente reunião.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Trigésima Quinta Reunião Ordinária 
(Deliberativa) Realizada em 19 de agosto de 2009

Às dez horas e vinte e dois minutos de dia deze-
nove de agosto de dois mil e nove, reuniu-se ordina-
riamente a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural, no Plenário nº 6 
do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presi-
dência do Deputado Fábio Souto, Presidente, para a 
realização de reunião ordinária destinada à discussão 
e votação das matérias constantes da Pauta nº 16/09. 
O Livro de Presença registrou o comparecimento dos 
Deputados: – Titulares: Fábio Souto, Presidente, Wan-
denkolk Gonçalves, Luis Carlos Heinze e Nelson Meu-

rer – Vice-Presidentes; Abelardo Lupion, Anselmo de 
Jesus, Assis do Couto, Benedito de Lira, Celso Mal-
daner, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Fernando 
Coelho Filho, Flávio Bezerra, Jairo Ataide, Leandro 
Vilela, Leonardo Vilela, Lira Maia, Luciana Costa, Luiz 
Carlos Setim, Moacir Micheletto, Moises Avelino, Mo-
reira Mendes, Nazareno Fonteles, Onyx Lorenzoni, 
Osvaldo Reis, Pedro Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Vi-
tor Penido, Waldemir Moka e Zonta; – Suplentes: An-
tonio Carlos Mendes Thame, Betinho Rosado, Camilo 
Cola, Carlos Alberto Canuto, Carlos Melles, Dalva Fi-
gueiredo, Edson Duarte, Eduardo Amorim, Eduardo 
Sciarra, Ernandes Amorim, Francisco Rodrigues, Ge-
raldo Simões, Giovanni Queiroz, Jerônimo Reis, Júlio 
Cesar, Lázaro Botelho, Márcio Marinho, Mário Herin-
ger, Paulo Piau, Silvio Lopes e Veloso. Compareceram 
também os Deputados Maria do Rosário e Pompeo de 
Mattos, como não-membros. Deixaram de comparecer 
os Deputados Antônio Andrade, Beto Faro, Cezar Sil-
vestri, Dagoberto, Homero Pereira, Humberto Souto, 
Odílio Balbinotti e Zé Gerardo. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o senhor Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e determinou a leitura da Ata da Tri-
gésima Primeira Reunião Ordinária (Deliberativa), que 
foi dispensada a requerimento aprovado do Deputado 
Wandenkolk Gonçalves. Submetida à discussão e vo-
tação, a Ata foi aprovada unanimemente. EXPEDIEN-
TE: Em seguida, o Presidente cientificou ao Plenário 
que, em doze de agosto do corrente, distribuiu os Pro-
jetos de Lei nºs 5.586/09, 5.665/09, 5.591/09 e a Pro-
posta de Fiscalização e Controle nº 95/09 aos Depu-
tados Celso Maldaner, Geraldo Simões, Humberto 
Souto e Moreira Mendes, respectivamente; em treze 
de agosto do corrente distribuiu o Projeto de Lei nº 
5.652/09 ao Deputado Waldemir Moka; e em dezoito 
de agosto do corrente, distribuiu os Projetos de Lei nºs 
4.995/09, 5.703/09 e 5.683/09 e o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.372/09 aos Deputados Fábio Souto, 
Luis Carlos Heinze, Nelson Meurer e Anselmo de Je-
sus, respectivamente. ORDEM DO DIA: Iniciada a 
Ordem do Dia, o Presidente submeteu à apreciação 
os itens constantes da pauta: A – Requerimentos: 1) 
REQUERIMENTO S/Nº – Do Sr Benedito que Lira – 
que “Propõe que os requerimentos desta Pauta sejam 
votados em bloco, pois tratam de realização de Audi-
ência Pública e Encontro”. O autor defendeu o reque-
rimento. Discutiu a matéria o Deputado Dilceu Spera-
fico posicionando-se a favor da proposta. Submetido 
à votação, o requerimento foi aprovado unanimemen-
te; 2) REQUERIMENTO Nº 437/09 – Do Sr. Flávio Be-
zerra – que “solicita preferência para votação para o 
PL nº 2.628/07”. Submetido à discussão e votação, o 
requerimento foi aprovado unanimemente; 3) REQUE-
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RIMENTO Nº 438/09 – Do Sr. Flávio Bezerra – que 
“solicita preferência para votação do PL nº 4.861/09”. 
Submetido à discussão e votação, o requerimento foi 
aprovado unanimemente; 4) REQUERIMENTO Nº 
436/09 – Do Sr. Nazareno Fonteles – que “solicita pre-
ferência para votação do PL 4.154/08”. Submetido à 
discussão e votação, o requerimento foi aprovado una-
nimemente; 5) REQUERIMENTO Nº 423/09 – Do Sr. 
Jairo Ataide – que “requer a realização de audiência 
pública para debater o Projeto de Lei nº 4958, de 2001”. 
Submetido à discussão e votação, o requerimento foi 
aprovado unanimemente; 6) REQUERIMENTO Nº 
429/09 – Do Sr. Beto Faro – que “Requer a realização 
de audiência pública para debater as metas anuncia-
das pelo Ministério do Meio Ambiente do programa de 
concessão de florestas públicas na Amazônia para o 
setor privado”. Submetido à discussão e votação, o 
requerimento foi aprovado unanimemente; 7) REQUE-
RIMENTO Nº 431/09 – Do Sr. Wandenkolk Gonçalves 
– que “ Requer realização de Audiência Pública para 
debater o PL. 5665/2009, Nova Lei da ATER, que tra-
mita nesta casa com Urgência Constitucional”. Sub-
metido à discussão e votação, o requerimento foi apro-
vado unanimemente; 8) REQUERIMENTO Nº 432/09 
– Do Sr. Nazareno Fonteles – que “solicita a realização 
de reunião de audiência pública conjunta das comis-
sões de Agricultura Pecuária e Abastecimento e de 
Legislação Participativa para debater sobre o sistema 
Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS), 
alternativa que pequenas comunidades estão encon-
trando para produzir alimentos e garantir a segurança 
alimentar e nutricional de suas famílias”. Submetido à 
discussão e votação, o requerimento foi aprovado una-
nimemente; 9) REQUERIMENTO Nº 433/09 – Do Sr. 
Marco Maia e Vignatti – que “solicita que seja realiza-
da Audiência Pública para debater a situação da Sui-
nocultura Brasileira”. Submetido à discussão e votação, 
o requerimento foi aprovado unanimemente; 10) RE-
QUERIMENTO Nº 434/09 – Do Sr. Moacir Micheletto 
– que “requer a realização de audiência pública para 
ouvir Sua Excelência, o Sr. Presidente da FUNAI sobre 
o Processo de que tratam as Portarias nº 970, de 
27.11.2001; nº 898, de 05.09.2002; nº 937, de 
09.10.2003; nº 1069, de 13.11.2003; e a nº 721, de 
10.07.2009, todas da FUNAI, relativas à Terra Indíge-
na Xetá, no Noroeste do Paraná”. Submetido à discus-
são e votação, o requerimento foi aprovado unanime-
mente; 11) REQUERIMENTO Nº 435/09 – Do Sr. Luis 
Carlos Heinze – que “requer seja realizado encontro 
desta Comissão durante a Expointer 2009, no municí-
pio de Esteio, estado do Rio Grande do Sul”. Subme-
tido à discussão e votação, o requerimento foi aprova-
do unanimemente. Logo após, o Presidente concedeu 

a palavra ao Deputado Zonta, que solicitou ao Presi-
dente gestões para marcar audiência com o Ministro 
da Agricultura, hoje, para tratar da Portaria que revisa 
os índices de produtividade para fins de reforma agrá-
ria; e que informou que apresentará requerimento con-
vocando o Ministro da Integração Nacional para parti-
cipar de audiência pública, onde será discutido a situ-
ação do Porto de Itajaí/SC, que tem acumulado preju-
ízo desde a enchente ocorrida no Vale do Itajaí, no 
Estado de Santa Catarina. Em resposta, o Presidente 
informou ao Deputado Zonta que solicitará a audiência 
com o Ministro da Agricultura, hoje, para tratar do pro-
blema “Índice de Produtividade”. Em seguida, o Depu-
tado Valdir Colatto usou da palavra e reforçou o pedi-
do de audiência com o Ministro da Agricultura, sugeriu 
que fosse estendido o índice de produtividade a todas 
as propriedades rurais, inclusive àquelas em que foram 
implantadas os assentamentos rurais. Sua Excelência 
comentou, também, que o Governo deveria elaborar 
um cadastro dos integrantes do Movimento do Traba-
lhadores Sem Terra, para utilizar nos processos de 
assentamentos de reforma agrária, e disse que o pro-
blema da reforma agrária é dar assistência àqueles 
assentados para que produzam, fixando-os ao campo. 
Continuando, o Presidente concedeu a palavra aos 
Deputados Vítor Penido, que solicitou ao Presidente 
que fosse feito a seguinte pergunta ao Ministro da 
Agricultura: “Como fica os produtores de leite brasilei-
ros com a importação de leite da Nova Zelândia para 
o abastecimento interno?”; e Nazareno Fonteles, que 
parabenizou a decisão do Presidente da República em 
atualizar o índice de produtividade para fins de reforma 
agrária, disse, ainda, que estranha que o mundo “ca-
pitalista” não queira acompanhar o avanço tecnológico 
e se adequar às normas impostas pelo sistema. Sua 
Excelência disse que o reajuste do índice de produti-
vidade melhora a atividade das nossas terras e garan-
te a melhoria de produção de alimento; e fez um ape-
lo para que a correção do índice de produtividade não 
seja mais discutida pelos membros deste Colegiado, 
mas que sua implantação o seja. Finalizando, o Pre-
sidente concedeu a palavra ao Deputado Luis Carlos 
Heinze, que lamentou a fala do antecessor, dizendo 
que a agricultura brasileira não tem recebido subsídio 
do governo há mais de vinte anos, disse que o setor 
enfrenta crise de excesso de produção e não tem pre-
ço para vender seus produtos, pois o valor de venda 
tem estado abaixo do valor do custo de produção, que 
os bancos não têm renegociado as dívidas dos produ-
tores, que os produtores têm enfrentado as dificuldades 
para continuar produzindo, com preço de venda menor 
que o preço de custo. Sua Excelência colocou que é 
contrário ao aumento do índice de produtividade por-
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que os agricultores já enfrentam as leis ambientais 
praticadas em nosso Estado, as quais, segundo Sua 
Excelência, não existem em nenhum outro País, as 
questões quilombolas e indigenistas, com os proces-
sos de desapropriação de terras; os altos preços dos 
adubos, dos defensivos agrícolas, dos impostos, além 
do alto preço do diesel, para transportar seus produ-
tos, praticado pela Petrobrás, que, em sua opinião, por 
ser uma empresa brasileira deveria apoiar aqueles que 
produzem o alimento à população; e agora o governo 
quer revisar os índices de produtividade para fins de 
reforma agrária. O Deputado Luis Carlos Heinze falou 
que considera os produtores rurais como heróis, pois 
mesmo com todos esses problemas continuam produ-
zindo e colocando o Brasil como autossuficiente na 
imagem internacional. Falou que levará pesquisadores 
ao Estado para achar uma saída dessa produção do 
prejuízo. Em seguida, o Presidente submeteu à apre-
ciação o próximo item da pauta: B) Proposições Sujei-
tas à Apreciação do Plenário: – TRAMITAÇÃO ORDI-
NÁRIA: 12) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.617/09 – Do Sr. Ernandes Amorim – que “susta 
os efeitos do Decreto nº 96.188, de 21 de junho de 
1988, que cria, no Estado de Rondônia, a Floresta 
Nacional do Bom Futuro, com limites que especifica, 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado MO-
REIRA MENDES. PARECER: pela aprovação. Confor-
me solicitação, foi concedida vista conjunta aos Depu-
tados Márcio Marinho e Nazareno Fonteles; 13) PRO-
JETO DE LEI Nº 4.091/08 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, de forma a modificar os critérios 
para a recomposição de reserva legal e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 
PARECER: pela aprovação, com três emendas. Vista 
conjunta aos Deputados Homero Pereira e Waldemir 
Moka, em 17/06/2009. Em virtude da ausência do re-
lator, a matéria não foi deliberada; C – Proposições 
Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
PRIORIDADE: 14) PROJETO DE LEI Nº 5.237/09 – 
Do Senado Federal – Tasso Jereissati – (PLS 266/2003) 
– que “altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, 
para incluir o parceiro outorgante como beneficiário do 
Fundo Garantia-Safra e permitir a adesão de consór-
cios e condomínios ao benefício Garantia-Safra”. RE-
LATOR: Deputado NELSON MEURER. PARECER: 
pela aprovação. O relator leu o parecer. Submetido à 
discussão e votação, o parecer do relator foi aprovado 
unanimemente. O Deputado Nazareno Fonteles abs-
teve-se de votar; – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 15) 
PROJETO DE LEI Nº 4.861/09 – Do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “concede aos armadores de pesca o benefí-
cio de ajuda de custo para a manutenção da embar-

cação de pesca durante o período do defeso”. RELA-
TOR: Deputado LIRA MAIA. PARECER: pela aprovação, 
com substitutivo. Vista ao Deputado Nazareno Fonte-
les, em 15/07/2009. O relator leu o parecer. Discutiram 
a matéria o autor, o relator e os Deputados Zonta e 
Nazareno Fonteles. Submetido à votação, o parecer 
do relator foi aprovado contra o voto do Deputado An-
selmo de Jesus; 16) PROJETO DE LEI Nº 2.628/07 
– Do Sr. Flávio Bezerra – que “institui o de Fundo de 
Aval para Colônias, Associações e Cooperativas de 
Pesca e dá outras providências”. (Apensado: PL 
3475/2008). RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do 
PL 3475/2008, apensado. Vista ao Deputado Nazare-
no Fonteles, em 15/07/2009. O Deputado Nazareno 
Fonteles apresentou voto em separado em 19/08/09. 
Anunciada a matéria, o Deputado Nazareno Fonteles 
questionou o Presidente se era possível a retirada da 
matéria de pauta pois apresentou um voto em sepa-
rado, hoje, junto à Secretaria da Comissão, no qual 
solicita que este Órgão Técnico requeira o desapen-
samento do Projeto de Lei nº 3.475/2008 deste proje-
to. O Presidente informou ao Deputado Nazareno que 
este pedido deveria ser apresentado ao Presidente 
desta Casa e consultou o relator se acatava a solici-
tação. Em resposta, o Deputado Moreira Mendes dis-
se que o Deputado deveria ter entregue o requerimen-
to de desapensação desde o pedido de vista, ocorrido 
em 15/07/09, como não o fez até a presente data, não 
acolheria o pedido. O relator procedeu a leitura do pa-
recer. Submetido à discussão e votação, o parecer do 
relator foi aprovado unanimemente. Logo após, o De-
putado Leandro Vilela consultou o Presidente se seria 
possível incluir a Comissão de Defesa do Consumidor 
e de Desenvolvimento Econômico para participar da 
Reunião de Audiência Pública programada para reali-
zar-se dia 25/08/09, sobre o tema: Fusão dos Grupos 
Sadia e Perdigão, originando a indústria alimentícia 
Brasil Foods0BRF.”. O Presidente consultou o Depu-
tado Assis do Couto, autor do requerimento, obtendo 
sua aquiescência e, em seguida, submeteu ao Plená-
rio a solicitação, a qual foi aprovada pelos membros 
do Colegiado, unanimemente. Logo após, o Presiden-
te anunciou a próxima matéria: 17) PROJETO DE LEI 
Nº 4.154/08 – Do Sr. Eduardo Valverde – que “inclui 
os arts. 19-A, 22-A e 23-B na Lei nº 9.074, de 07 de 
julho de 1995, prorrogando os prazos das concessões 
de geração e distribuição de energia elétrica e regula-
riza a situação das cooperativas de eletrificação rural”. 
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. PARE-
CER: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao De-
putado Jerônimo Reis, em 03/06/2009. O relator leu o 
parecer. Discutiram a matéria os Deputados Zonta, 
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Moreira Mendes e Celso Maldaner. Submetido à vota-
ção, o parecer do relator foi aprovado unanimemente; 
18) PROJETO DE LEI Nº 751/03 – Dos Srs. Assis Mi-
guel do Couto e Selma Schons – que “altera o Art. 1º 
do Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, defi-
nindo critérios de enquadramento de atividade rural, 
para fins de recolhimento da contribuição sindical”. 
(Apensados: PL 901/2003 e PL 1425/2003). RELATOR: 
Deputado HOMERO PEREIRA. PARECER: pela rejei-
ção deste, do PL 901/2003 e do PL 1425/2003, apen-
sados. Vista ao Deputado Zonta, em 04/07/2007. Em 
virtude da ausência do relator, a matéria não foi deli-
berada; 19) PROJETO DE LEI Nº 3.823/08 – Do Sr. 
Valdir Colatto – que “dispõe sobre a concessão de 
crédito rural diferenciado para profissionais universi-
tários na área de agricultura e pecuária”. RELATOR: 
Deputado BENEDITO DE LIRA. PARECER: pela apro-
vação deste e pela rejeição da Emenda 1/2008 da 
CAPADR. Vista ao Deputado Assis do Couto, em 
05/08/2009. O relatório foi lido na reunião ordinária do 
dia cinco de agosto do corrente. O relator alterou o 
parecer apresentando complementação de voto pela 
aprovação deste, com três emendas, e pela rejeição 
da menda 1/2009 da CAPADR. Sua Excelência justifi-
cou a alteração pois acatou as sugestões que o De-
putado Assis do Couto lhe solicitou. Submetido à dis-
cussão e votação, o parecer do relator foi aprovado 
unanimemente; 20) PROJETO DE LEI Nº 5.077/09 – 
Do Sr. Silvio Torres – que “dispõe sobre o empregador 
rural e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
WANDENKOLK GONÇALVES. PARECER: pela apro-
vação. Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 
05/08/2009. O relator leu o parecer na reunião anterior. 
Discutiram a matéria os Deputados Nazareno Fonte-
les, que apresentou voto em separado; e Moreira Men-
des. Submetido à votação, o parecer do relator foi 
aprovado unanimemente; 21) PROJETO DE LEI Nº 
4.984/09 – Da Sra. Maria do Rosário – que “acrescen-
ta inciso ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, dispondo sobre dispensa de licitação para com-
pra de produtos destinados à alimentação escolar, 
quando provenientes da agricultura familiar”. RELATOR: 
Deputado WALDEMIR MOKA. PARECER: pela apro-
vação, com substitutivo. O relator leu o parecer. Discu-
tiram a matéria os Deputados Zonta e Celso Maldaner. 
Submetido à votação, o parecer do relator foi aprova-
do unanimemente. Logo após, a Deputada Maria do 
Rosário agradeceu ao Deputado Waldemir Moka o re-
latório apresentado ao projeto. Prosseguindo, o Presi-
dente anunciou o recebimento de requerimentos EX-
TRAPAUTA, antes, porém, consultou o Plenário, ob-
tendo sua aquiescência, se a apreciação poderia ser 
feita pelo processo simbólico: C – Matéria Sobre a 

Mesa: 22) REQUERIMENTO Nº 439/09 – Do Sr. Pau-
lo Piau – que “solicita inclusão de requerimento na 
pauta, para votação imediata”. O autor encaminhou o 
requerimento. Submetido à votação, o requerimento 
foi aprovado unanimemente; 23) REQUERIMENTO Nº 
440/09 – Do Sr. Paulo Piau – que “solicita que seja 
convidado para Reunião de Audiência Pública o Sr. 
Ministro-Chefe de Assuntos Estratégicos, Daniel Var-
gas, para discutir o posicionamento da Secretaria Es-
pecial de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República sobre o Código Florestal Brasileiro”. O autor 
defendeu o requerimento. Submetido à discussão e 
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente; 
24) REQUERIMENTO Nº 441/09 – Do Sr. Ernandes 
Amorim – que “solicita inclusão de requerimento na 
pauta, para votação imediata”. O autor encaminhou o 
requerimento. Submetido à votação, o requerimento 
foi aprovado unanimemente; 25) REQUERIMENTO Nº 
442/09 – Do Sr. Ernandes Amorim – que “requer seja 
constituída Comissão Externa”. O autor defendeu o 
requerimento. Submetido à discussão e votação, o re-
querimento foi aprovado unanimemente. Continuando, 
O Presidente concedeu a palavra aos Deputados Zon-
ta, que requereu ao Presidente desta Comissão que 
solicitasse audiência com o Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão para tratar do reajuste salarial 
dos servidores administrativos do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, tendo sido respon-
dido de imediato que solicitará a audiência; e Celso 
Maldaner, que lamentou a situação em que se encon-
tram os suinocultores brasileiros, com excesso de car-
ne e baixo preço para venda do produto; e solicitou 
que a Comissão agendasse audiência com o Secre-
tário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, 
para encontrar solução aos produtores que estão com 
grandes prejuízos. Finalizando, o Deputado Zonta in-
formou aos membros que ocorreu, ontem, a premiação 
do mérito cooperativo, evento realizado pela Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras em conjunto com 
a Revista Globo Rural, e que foi lançado, também, o 
manual de como criar as Frentes Parlamentares de 
Cooperativas nas Assembléias Legislativas Estaduais 
e Câmaras de Vereadores. Sua Excelência informou 
que os membros da Frente Parlamentar do Coopera-
tivismo receberão as informações para repassar aos 
Estados e Municípios. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e vin-
te e seis minutos, antes, porém, convidou os membros 
a participarem de Reunião Ordinária (Audiência Públi-
ca), terça-feira, dia vinte e cinco de agosto do corren-
te, às quatorze horas e trinta minutos, no Plenário seis 
do Anexo II desta Casa. E para constar, eu, Moizes 
Lobo da Cunha                  , Secretário, lavrei a pre-
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sente ATA, que, depois de lida e aprovada, será assi-
nada pelo Presidente e encaminhada à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Fábio 
Souto Presidente. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Trigésima Sexta Reunião Ordinária (Au-
diência Pública Conjunta) da Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural e da Comissão de Defesa do Consumidor, e 
Com a Participação da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio Realizada 
em 25 de Agosto de 2009

Às quatorze horas e trinta e seis minutos do dia 
vinte e cinco de agosto de dois mil e nove, reuniram-
se em conjunto a Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural – CAPADR e 
a Comissão de Defesa do Consumidor – CDC, e com a 
participação da Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio – CDEIC, no Anexo II, Ple-
nário 10, da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Deputados da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural: Fábio Sou-
to – Presidente; Wandenkolk Gonçalves, Luis Carlos 
Heinze e Nelson Meurer – Vice-Presidentes; Antônio 
Andrade, Assis do Couto, Duarte Nogueira, Homero 
Pereira, Jairo Ataide, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, 
Luciana Costa, Moacir Micheletto, Moises Avelino, Na-
zareno Fonteles, Onyx Lorenzoni, Pedro Chaves, Valdir 
Colatto, Vitor Penido e Zonta – Titulares; Airton Roveda, 
Alfredo Kaefer, Carlos Alberto Canuto, Carlos Melles, 
Edson Duarte, Eduardo Sciarra, Ernandes Amorim, Le-
andro Sampaio, Márcio Marinho e Veloso – Suplentes; 
deixaram de comparecer os Deputados Abelardo Lupion, 
Anselmo de Jesus, Benedito de Lira, Beto Faro, Celso 
Maldaner, Cezar Silvestri, Dagoberto, Dilceu Sperafi-
co, Fernando Coelho Filho, Flávio Bezerra, Humberto 
Souto, Lira Maia, Luiz Carlos Setim, Moreira Mendes, 
Odílio Balbinotti, Osvaldo Reis, Tatico, Waldemir Moka 
e Zé Gerardo. Justificou ausência o Deputado Claudio 
Diaz; da Comissão de Defesa do Consumidor: José 
Carlos Araújo, Carlos Sampaio, Ricardo Tripoli e Felipe 
Bornier – Titulares; Leandro Vilela, Júlio Semeghini e 
Ivan Valente – Suplentes; deixaram de comparecer os 
Deputados Ana Arraes, Antonio Cruz, Celso Russoman-
no, Chico Lopes, Dimas Carvalho, Dr. Nechar, Elismar 
Prado, Elizeu Aguiar, Filipe Pereira, Julio Delgado, Luiz 
Bittencourt, Neudo Campos, Rogério Lisboa, Tonha 
Magalhães, Vinicius Carvalho e Walter Ihoshi; e da Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-

mércio: Leandro Sampaio – Titular. Compareceu, tam-
bém, o Deputado Gilmar Machado, como não-membro. 
O Presidente, Deputado Fábio Souto, declarou abertos 
os trabalhos, cumprimentou a todos e esclareceu que 
a reunião se destinava a discutir a “Fusão dos Grupos 
Sadia e Perdigão, originando a indústria alimentícia 
Brasil Foods – BRF”. Prosseguindo, o Presidente es-
clareceu as regras para os trabalhos, e convidou, para 
compor a mesa, os deputados Ivan Valente, autor do 
requerimento nº 183/09 e representante da Comissão 
de Defesa do Consumidor, e Leandro Sampaio, autor do 
Requerimento nº 233/09 e representante da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
e os Senhores Dr. André Gustavo Salcedo Teixeira Men-
des – Gerente do Departamento de Acompanhamento 
e Gestão da Carteira da Área de Mercado de Capitais 
do BNDES; Dr. Paulo Furquim – Conselheiro Relator do 
Processo de Fusão da Sadia e da Perdigão no Conse-
lho Administrativo de Defesa Econômica – CADE; Dr. 
José Antônio Prado Fay – Presidente da Perdigão S/A; 
Dr. Gilberto Tomazoni – Diretor-Presidente da Sadia 
S/A; Dr. Luiz Gonzaga Rodrigues Lopes – Presidente 
do Sindicato dos Avicultores do Distrito Federal; e Dr. 
Rubens Valentini – Conselheiro para o Mercado da As-
sociação Brasileira dos Criadores de Suínos – ABCS, 
e Valdemar Vicente Kovaliski – Presidente do Sindicato 
Patronal dos Criadores de Aves de Santa Catarina. Em 
seguida, o presidente passou a palavra para o primeiro 
expositor, Dr. André Gustavo. Logo após, o deputado 
Zonta solicitou que, para conhecimento da operação da 
fusão, fossem ouvidos primeiramente os representantes 
da Sadia e da Perdigão. Em seguida, o deputado Assis 
do Couto, autor do requerimento na Comissão de Agri-
cultura, reclamou da ausência do autor do requerimento 
da CAPADR na mesa. O presidente respondeu que a 
presença, na mesa, do autor do requerimento das outras 
comissões era porque eles estavam representando as 
suas respectivas presidências. Na sequência, falaram o 
deputado Ivan Valente e os Senhores José Antônio, Gil-
berto Tomasini, Paulo Furquim, Luiz Gonzaga, Valdemar 
Vicente Kovaliski e Rubens Valentini. Falou, em seguida, 
o deputado Assis do Couto, como autor do requerimen-
to na CAPADR, e o deputado Ivan Valente, como autor 
do requerimento na CDC. Nesse momento, o deputado 
Fábio Souto passou a presidência para o deputado Mo-
acir Micheletto. Continuando, falou o deputado Zonta. 
Nesse momento, o deputado Moacir Micheletto devol-
veu a presidência para o deputado Fábio Souto. Dando 
andamento, falou o deputado Valdir Colatto, que reque-
reu a formação de um grupo de trabalho para a questão 
empresa/integrado. Logo após, o presidente falou que o 
pedido do deputado seria acatado. Em seguida, falaram 
os deputados Moacir Micheletto; Leonardo Vilela, que 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50749 

concordou com a criação de um grupo de trabalho para 
ampliar a discussão e para garantir a renda ao produtor, 
Luis Carlos Heinze, Homero Pereira e Alfredo Kaeffer. 
Em seguida, o presidente, deputado Fábio Souto, con-
sultou o plenário, obtendo concordância, sobre conceder 
a palavra ao Sr. Luis Antonio M. Vasconcelos, presiden-
te da Associação dos Produtores Integrados de Suínos 
do Estado de MG. Nesse momento, o deputado Fábio 
Souto passou a presidência para o deputado Luis Carlos 
Heinze. Logo após, falou o Sr. André Gustavo. Nesse 
momento, o deputado Fábio Souto, voltou a presidir os 
trabalhos. Continuando, falaram o deputado Ivan Valen-
te, os Senhores José Antônio, Gilberto Tomazoni, Paulo 
Furquim, o deputado Assis do Couto, que os deputados 
saiam dali com o compromisso de criar uma Subcomis-
são para cuidar de aspectos como o acompanhamento 
do processo de fusão, a legislação em vigor, a revisão 
da legislação, de ver os projetos que estão parados e 
colocar em debate e o tema da formação de preços e 
atuar no sentido de sugerir outros mecanismos como 
o SINDILEITE, e ainda uma relação permanente com 
os produtores, associados e que possam estabelecer 
um diálogo com a Sadia e os problemas levantados 
e colocar nessa discussão, também, o Ministério da 
Agricultura, que tem as Câmaras Setoriais, e, com isso, 
todos ganham. Finalizando, o Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou os trabalhos às dezessete 
horas e trinta e sete minutos. O inteiro teor foi gravado, 
passando as notas taquigráficas a integrarem o acervo 
documental desta reunião. E para constar, eu                , 
Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Fábio Souto                , e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

CONJUNTA – AGRICULTURA / DEFESA DO 
CONSUMIDOR/DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EVENTO: Audiência Pública
N°: 1273/09
DATA: 25/08/2009
INÍCIO: 14h31min
TÉRMINO: 18h37min
DURAÇÃO: 04h06min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 04h06min
PÁGINAS: 83
QUARTOS: 49

DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO

ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA MEN-
DES – Gerente do Departamento de Acompanhamento 
e Gestão da Carteira da Área de Mercado de Capitais 
do BNDES.

JOSÉ ANTÔNIO PRADO FAY – Presidente da 
Perdigão S/A.

GILBERTO TOMAZONI – Diretor-Presidente da 
Sadia S/A.

PAULO FURQUIM DE AZEVEDO – Conselheiro-
Relator do Processo de Fusão da Sadia e da Perdigão 
no Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
CADE.

LUIZ GONZAGA RODRIGUES LOPES – Pre-
sidente do Sindicato dos Avicultores do Distrito Fe-
deral.

VALDEMAR VICENTE KOVALESKI – Presidente 
do Sindicato Patronal dos Criadores de Aves de San-
ta Catarina.

RUBENS VALENTINI – Conselheiro para o Mer-
cado da Associação Brasileira dos Criadores de Su-
ínos – ABCS.

LUÍS ANTÔNIO VASCONCELOS – Presidente 
da Associação dos Produtores Integrados de Suínos 
do Estado de Minas Gerais.

SUMÁRIO: Discussão sobre a fusão dos grupos 
Sadia e Perdigão, originando a Indústria Alimentícia 
Brasil Foods – BRF. 

OBSERVAÇÕES
Reunião de audiência pública conjunta com a 

Comissão de Defesa do Consumidor e Comissão De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

Houve exibição de imagens.
Houve intervenções fora do microfone. Inaudí-

veis.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Senhoras e senhores, boa tarde. 
Declaro aberta a reunião de audiência pública 

conjunta da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural e da Comissão de 
Defesa do Consumidor, com a participação da Comis-
são Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
da Câmara dos Deputados, convocada para discutir a 
fusão dos grupos Sadia e Perdigão, originando a In-
dústria Alimentícia Brasil Foods – BRF. 

Esta reunião foi proposta pelos Deputados As-
sis do Couto, da Comissão de Agricultura, Leandro 
Sampaio e Arnaldo Jardim, da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, e Ivan Valente, da Comissão 
de Defesa do Consumidor.

Foram convidados para participar desta reunião 
os Srs. Dr. André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes, 
Gerente do Departamento de Acompanhamento e 
Gestão da Carteira da Área de Mercado de Capitais 
do BNDES, e Dr. Paulo Furquim de Azevedo, Con-
selheiro Relator do processo de fusão da Sadia e da 
Perdigão no Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica – CADE. 
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Convido para tomar assento à mesa o Dr. José 
Antônio do Prado Fay, Presidente da Perdigão, que já 
está aqui; o Dr. Gilberto Tomazoni, Diretor-Presidente 
da Sadia; o Dr. Luiz Gonzaga Rodrigues Lopes, Presi-
dente do Sindicato dos Avicultores do Distrito Federal, 
que dividirá o tempo com o Dr. Valdemar Vicente, Presi-
dente do Sindicato Patronal dos Criadores de Aves de 
Santa Catarina; e o Dr. Rubens Valentini, Conselheiro 
para o Mercado da Associação Brasileira dos Criado-
res de Suínos – ABCS. 

Convido todos para tomarem assento à banca-
da.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, se me permite, pela ordem, como na Co-
missão de Defesa do Consumidor o requerente foi o 
Deputado Ivan Valente, e aqui também está o Depu-
tado Leandro, que é o requerente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
É, eu vou convidar. Vou convidar. Eu convido...

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – ...eu 
pediria que eles fizessem parte da Mesa, tão-somente 
porque, na verdade, nós não temos nenhum represen-
tante dos órgãos de defesa do consumidor na Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Eu vou fazer isso, Deputado. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – Eu 
convido o Deputado Leandro Sampaio e o Deputado 
Ivan Valente para que tomem assento à Mesa também, 
para participar da audiência pública. (Pausa.)

Gostaria de informar aos Parlamentares que os 
expositores terão prazo de 20 minutos, prorrogáveis a 
juízo da Comissão, não podendo ser aparteados. Os 
Parlamentares inscritos para interpelar os expositores 
poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da ex-
posição, pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado 
igual tempo para responder, facultadas a réplica e a 
tréplica pelo mesmo prazo e vedado ao orador inter-
pelar qualquer dos presentes. 

Eu gostaria de solicitar inicialmente que os ex-
positores – e os Deputados, por sua vez – respeitas-
sem, todos nós respeitemos o tempo regimental aqui 
proposto.

Eu passo a palavra ao Dr. André Gustavo Teixeira 
Mendes, Gerente do Departamento de Acompanha-
mento e Gestão da Carteira da Área de Mercado de 
Capitais do BNDES, pelo prazo de 20 minutos.

O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA 
MENDES – Boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presiden-
te, pela palavra. 

Na verdade, estou aqui representando uma área 
do BNDES, que é a área que responde pelas opera-

ções de renda variável, sejam operações no mercado 
de capitais, sejam operações privadas. 

Estou à disposição dos senhores para as pergun-
tas que se façam necessárias, para esclarecer nossa 
participação na operação que envolveu aumento de 
capital da Perdigão, hoje denominada Brasil Foods, e 
gostaria de esclarecer inicialmente que a participação 
da BNDESPAR – que é uma subsidiária integral do 
BNDES – na operação de subscrição de capital deu-
se de forma minoritária. O BNDES participou como 
qualquer outro investidor. 

Minha exposição neste momento vai ser bastante 
breve. Por fim, gostaria apenas de destacar que nos-
sa participação na empresa Brasil Foods neste exato 
momento deve estar em torno de 3%. É uma... Nos-
sa participação tem a característica de temporária, e 
nós não temos nenhum tipo de influência ou gestão 
no Conselho de Administração de nenhuma das 2 
empresas.

Somos de longa data suportadores da estraté-
gia de ambas as empresas. Financiamos grande parte 
dos investimentos tanto da Perdigão como da Sadia, e 
entendemos que essa associação agrega valor a uma 
empresa nacional, e que após esse aumento de capi-
tal, essa operação de captação feita pela Brasil Foods, 
essa empresa terá muito mais capacidade e fôlego, 
com uma estrutura de capital muito mais adequada, 
para enfrentar essa situação, ainda não muito clara, 
para onde irão as empresas do mercado global, e terá 
também capacidade para aproveitar oportunidades de 
crescimento e desenvolvimento de novos mercados 
em que as empresas que se fundem ainda não estão 
totalmente consolidadas. 

No momento é isso. Obrigado.
O SR. DEPUTADO ZONTA – Pela ordem, Sr. 

Presidente... 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Pela ordem, ouço o Deputado Zonta.
O SR. DEPUTADO ZONTA – Eu queria só fazer 

uma observação e uma sugestão. Dada a necessi-
dade de que possamos encaminhar o conhecimento 
adequado da operação da fusão, e estão aqui os 2 
Presidentes, o da Sadia e o da Perdigão, quem sabe, 
após o Dr. André, ouçamos tanto a Sadia quanto a 
Perdigão, para que depois tanto o CADE como os de-
mais possam manifestar-se, porque aí já se teria dado 
conhecimento de como aconteceu, como é que está a 
situação por parte das empresas, para depois poder-
mos ter visibilidade dos demais temas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Eu, logicamente, vou ceder a palavra aos 2 Presi-
dentes. Eu gostaria de consultá-los sobre se desejam 
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falar no início, agora, ou no final, depois que os expo-
sitores falarem. 

O SR. DEPUTADO ZONTA – É melhor agora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Eu estou consultando-os.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Agora? 
Então, com a palavra o Presidente da Sadia, Dr. 

José Antônio de Prado Fay. 
O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Presi-

dente, pela ordem, só para fazer uma observação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Pela ordem, ouço o Deputado Assis.
O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Eu sou 

autor do requerimento aqui na Comissão...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

E eu já li aqui. (Risos.)
O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – (Risos.) 

Já leu, sim. Mas eu acho que seria importante... Não 
que eu queira ir para a Mesa. Não é essa a questão. 
Para mim, eu faço o debate aqui mesmo, atingimos o 
objetivo daqui mesmo. Não é essa a questão. Mas há 
2 autores de requerimento na Mesa da mesma Comis-
são, e não há o da Comissão de Agricultura. Nas tarjas 
está claro isso. Então, quer dizer que... pode parecer 
que a audiência não foi convocada pela Comissão de 
Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Não, Deputado Assis, eu li aqui que V.Exa. foi o autor 
do requerimento da Comissão de Agricultura.

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Sim, 
mas é só uma observação sobre as placas da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
O Deputado Leandro está representando aqui a Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, a pedido do 
Presidente dessa Comissão, e o Deputado Ivan valente 
está aqui representando o Presidente da Comissão de 
Defesa do Consumidor. Então, os 2 Deputados aqui 
estão como representantes dessas 2 Comissões.

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – O.k., 
mas fica a observação, porque a audiência foi inicial-
mente convocada pela Comissão de Agricultura, por 
requerimento de minha autoria...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Mas, Deputado Assis, vai ser um prazer para este 
Presidente tê-lo ao nosso lado aqui, como autor do 
requerimento. Peço a Moisés que arrume mais uma 
cadeira.

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Não, não. 
Eu só faço esta observação porque dá a impressão de 
que a Comissão de Agricultura não teve participação 
na audiência pública. Qualquer foto que se tirar dessa 

Mesa, não pelas pessoas que estão nela, mas pelos 
nomes que estão colocados na mesa, dará a impressão 
de que a Comissão de Agricultura não fez nenhuma 
ação para convocar esta audiência pública. 

É só isto. Fica o meu registro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Mas nossa Comissão, Deputado Assis, pode ter cer-
teza, está muito prestigiada, até porque o Presidente 
dessa Comissão é que está presidindo esta audiên-
cia pública. Mas eu convido V.Exa. aqui para que faça 
parte da Mesa. 

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Presiden-
te, pela ordem... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Pela ordem, ouço o Deputado Ivan Valente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Queria 
esclarecer também à Mesa e ao Plenário a seguinte 
situação: nós convocamos... nós fizemos lá também, 
aprovamos um requerimento na Comissão de Defesa 
do Consumidor sobre a fusão, e nós fomos... articula-
mos esta reunião conjunta na última reunião. E o que 
está acontecendo é que também aqui na Mesa não 
há um representante de entidade de defesa do con-
sumidor. Então, o Deputado Carlos Sampaio propôs 
minha participação nessa condição também. Por isso 
estamos aqui na Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Ivan Valente. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Eu gostaria de comunicar ao Deputado Ivan Valente 
que o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, foi convidado, sim. Ele não pode vir, e 
enviou este documento aqui, que eu passo às mãos 
de V.Exa.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Sim, eu 
já tive conhecimento. Só estou explicando que não há 
nenhuma entidade de defesa do consumidor presen-
te, não é? E, nessa condição, não haverá na Mesa 
uma defesa da questão, do lado do consumidor nesse 
processo. Por isso, inclusive quando a Deputada Ana 
Arraes, Presidenta da Comissão, chegar, eu não te-
nho nenhum problema de falar do plenário – que é a 
minha especialidade, inclusive, não é? (risos) –, e não 
necessariamente da Mesa. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Com a palavra o Presidente da Perdigão, Dr. José 
Antônio do Prado, pelo prazo de 20 minutos.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO DO PRADO FAY – Bom, 
boa tarde. Eu queria inicialmente agradecer a opor-
tunidade de, em nome da Sadia e da Perdigão, atual 
BRF, falar com os senhores aqui. A idéia desta apre-
sentação é dar a visão que temos do que é a fusão e 
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de qual é o relacionamento dela com os diversos pú-
blicos envolvidos. 

(Segue-se exibição de imagens.)
Inicialmente, eu queria dizer que essa fusão é 

um desejo de muitos anos. Há mais de 10 anos tenta-
se fazer esse negócio, e houve várias tentativas, mais 
ou menos bem sucedidas, mas, enfim, só agora con-
seguimos chegar a um entendimento. 

Chegamos só a um entendimento. Ainda há fatos 
importantes para serem seguidos. A fusão não é ainda 
um fato consumado. Ela é societariamente consuma-
da porque assim o CADE nos autorizou, mas ainda 
precisamos de autorizações. Por enquanto, operamos 
como Sadia e Perdigão individualmente.

O que queremos dizer é que temos muito orgulho 
de fazer parte do agronegócio, uma cadeia que tem 
sustentado o crescimento brasileiro e que tem feito... 
tem demonstrado números muito interessantes, e é 
uma das grandes responsáveis por inserir o Brasil de-
finitivamente no cenário mundial. 

A visão que temos é a de que o nosso negócio 
acompanha a fronteira agrícola. Então, o negócio que 
nasceu no Sul, na década de 70, foi evoluindo, e evo-
luiu junto com o andamento do grão. Nós achamos que 
essa combinação do grão, da agricultura com avicultura 
e suinocultura é muito feliz, porque a agricultura é uma 
grande geradora de riqueza, e a avicultura e a suino-
cultura são grandes geradoras de renda e emprego no 
campo. Então, se o grão é consumido na região, e a 
maior parte de nossas fábricas estão próximas à pro-
dução do grão, isso significa que boa parte da riqueza 
permanece no local. Assim sendo, nós achamos que 
é um circulo muito virtuoso esse que o Brasil formou 
ao longo das últimas décadas, que é o de andarem 
juntas a agricultura, a avicultura, a suinocultura e mes-
mo a bovinocultura. 

Um outro ponto importante é esse. Não sei se os 
senhores conseguem ver, então talvez eu tenha que 
ler algumas coisas. Quer dizer, o Brasil, em produção, 
é o primeiro no ranking de laranja, o primeiro de café, 
o primeiro de açúcar; o segundo de soja, o segundo 
da carne; o terceiro de frango, o terceiro do milho; e 
o quinto do algodão. Ou seja, são números muito po-
derosos, que têm muito a ver com a nossa indústria. 
O fato de sermos grandes produtores de soja e milho 
tem muito a ver com a nossa indústria.

O outro quadro fala da exportação, em que nós 
somos o primeiro do suco de laranja, somos o primei-
ro do café, o primeiro de açúcar, o primeiro de soja, o 
primeiro de carne, o primeiro de frango, o terceiro de 
milho e o quarto de algodão. Quer dizer, são números 
que já falam por si sós, falam sozinhos, e nós acha-

mos que essa relação entre pecuária e agricultura é 
em boa parte responsável por isso. 

As nossas empresas, Sadia e Perdigão, são pio-
neiras na exportação de frango, e certamente ajudaram 
a levar o Brasil a essa posição de liderança. Hoje mais 
ou menos 17% de todo o comércio mundial de frango 
passa pela BRF, que será a consolidação, depois do 
processo do CADE, de Sadia e Perdigão. Então, isso 
é realmente um processo de construção entre a agri-
cultura, a avicultura e a suinocultura. 

Na verdade, agora nós vamos passar para um 
segundo passo. Além de falar do cenário brasileiro, 
vamos falar um pouco do que é a BRF, de como é que 
enxergamos o nosso negócio. Bom, uma das coisas 
importantes é que uma empresa grande precisa ser 
muito eficiente, e esse é o ponto central da decisão. 
Depois, quando falarmos um pouco de mercado, talvez 
eu consiga ser mais claro. Ou seja, uma empresa tem 
que ser grande e tem que ser eficiente, porque senão 
ela não sobrevive no nosso negócio. 

Nós temos a liderança da venda das proteínas 
animais como commodities, mas ainda temos um cami-
nho muito longo para andar. Começamos um processo 
de agregação de valor, mas ainda precisamos andar 
bastante no nosso caminho, evoluindo na cadeia. A 
redução de custo e a captura das eficiências é funda-
mental nesta operação que nós estamos montando. 

Só para ter alguns números, nós temos 40 mil 
acionistas. É uma empresa que tem 40 mil acionistas, 
tem mais de 100 mil funcionários, por volta de 120 mil 
funcionários, e na cadeia de integrados nós temos 
quase 20 mil produtores. 

Aqui já começa a aparecer um pouco o porquê 
de nós precisarmos crescer, porque nós somos gran-
des, mas não somos tão grandes quanto parecemos 
quando olhamos para o mundo. Eu vou ler o nome 
das empresas, porque eu acho que os senhores não 
conseguem ler daí. Aqui, a primeira é Marfrig; Sa-
dia, Perdigão; a Hormel, que é uma grande produtora 
americana; a Heinz, que é a do ketchup, é mais co-
nhecida pelo ketchup; aqui temos o que será a BRF; 
a Smithfield, que é uma empresa mais baseada em 
suinocultura nos Estados Unidos; a Conagra, e assim 
por diante. Ou seja, nós estamos numa posição que 
é a de decisão. Se ficarmos nesse entremeio, é muito 
possível que com o tempo essa empresa seja absor-
vida por alguma dessas aqui, que são muito maiores 
e tem muito mais capacidade de articulação global do 
que nós temos hoje. Então, estamos realmente num 
momento em que... Mesmo juntando as 2, nós estamos 
num momento de decisão, em que há uma grande ne-
cessidade de crescimento das 2 companhias. 
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Para esclarecer um pouco qual é a nossa es-
trutura societária, como é que a Perdigão é adminis-
trada, informo que a Perdigão é uma corporação. Ela 
tem controle difuso. Nosso maior acionista tem 12% 
da companhia. E na verdade, aqui, quando se fala em 
Perdigão, pode-se ler BRF, porque – Depois vai apare-
cer a estrutura societária – essa é a preparação para 
a fusão das 2 companhias, mas essa é a estrutura de 
acionistas da companhia: 31% do nosso capital são 
fundos de pensão, que são... os proprietários dos fun-
dos de pensão são funcionários, de grandes empresas 
privadas e empresas estatais, mas são funcionários; há 
7% do nosso capital na Bolsa de Nova Iorque; depois 
há 26% de estrangeiros e 34% de nacionais. 

É bom explicar que esses estrangeiros... na ver-
dade, o dinheiro para cá e fica todinho aqui. Ou seja, 
o dinheiro chega aqui como investimento e permane-
ce no País. Uma outra característica dos nossos acio-
nistas é que eles são acionistas de longo prazo. Por 
isso é que há tanto fundo de pensão na nossa estru-
tura acionária, não só brasileiros como estrangeiros, 
mas que, eu repito, deixam o dinheiro aqui conosco, 
gerando riqueza. 

Quando falamos em números, eu estava dizen-
do que somos a maior empregadora. Nós temos 124 
mil funcionários. Isso varia um pouco, mas nós te-
mos por volta de 124 mil funcionários. Depois vêm os 
Correios, a Contax, a Atento – enfim, somos o maior 
empregador brasileiro, e a quarta maior exportadora 
brasileira. Na nossa frente estão PETROBRAS, Vale 
e EMBRAER. Mas vale lembrar que tudo que expor-
tamos é produzido no Brasil. Nós exportamos com in-
sumos brasileiros, produzidos fundamentalmente pela 
agricultura brasileira.

Na questão fabril, o que é bom vermos é que nós 
temos uma estrutura que cobre o Brasil inteiro. Nós te-
mos 59 fábricas, e a nossa estrutura, o tipo de negócio 
em que nós estamos inseridos exige que tenhamos 
essa quantidade de fábricas e que essas fábricas se 
espalhem ao longo da cadeia produtiva. Este ano nós 
estamos inaugurando 2 fábricas no Nordeste, uma na 
base da cadeia do leite, que vai produzir iogurtes, leites 
e queijos no Nordeste, e uma outra na base da cadeia 
da carne, que a Sadia está terminando em Vitória de 
Santo Antão; então, é um negócio que se expande, e 
expande-se constantemente, ao longo dos anos. 

Outra importante característica é essa questão 
do mercado externo. Quarenta e dois por cento do 
que nós produzimos vão para o mercado externo. E 
aí o Brasil é extremamente eficiente, na sua cadeia, e 
por isso é muito combatido, com as barreiras que se 
levantam contra o País, barreiras comerciais. Só para 
termos uma ideia, dos maiores mercados para suínos 

do mundo nós estamos excluídos. Nós estamos exclu-
ídos dos Estados Unidos, nós estamos excluídos do 
Japão, nós estamos excluídos do México e da Europa 
– enfim, os grandes consumidores. E por que é que 
nós estamos excluídos, se produzimos um produto de 
excelente qualidade? São fundamentalmente barreiras 
comerciais que se levantam contra o Brasil, porque 
nós somos muito produtivos e temos uma qualidade 
internacional.

Então, nesse cenário de extrema competição em 
que estamos envolvidos, o que temos feito é cada vez 
mais agregar valor, e fundamentalmente trabalhando 
com as nossas marcas. São marcas brasileiras que 
estão nos supermercados estrangeiros. Se nós for-
mos ao Oriente Médio vamos encontrar a marca Sa-
dia, que é líder, lá, de mercado, e a marca Perdigão, 
na maior parte das gôndolas dos supermercados. Ou 
seja, nós temos funcionários brasileiros lá, vendendo, 
distribuindo, exportando nossa tecnologia não só de 
produção, porque somos capazes de produzir de uma 
forma competitiva, mas também de distribuição, de 
marca, de desenvolvimento de marca. 

Então, nós temos marcas. Com as nossas mar-
cas – Sadia, Perdix e outras com que nós operamos 
no mercado externo –, nós temos uma presença mui-
to forte no Oriente Médio, temos uma presença muito 
forte na Rússia, e estamos envolvendo-nos na Améri-
ca Latina também, em mercados em expansão. Quer 
dizer, é muito fácil viajarmos e encontrarmos produtos 
Sadia e Perdigão nas gôndolas dos supermercados. 
Isso deve-se à eficiência do sistema de produção.

Bem, quanto ao CADE, só colocamos uma trans-
parência. Depois o Dr. Furquim pode elaborar. Na 
verdade, qual é a situação que nós temos hoje? Nós 
firmamos um APRO, que é um acordo que garante a 
reversibilidade da operação. Até que o CADE se ma-
nifeste e diga da validade ou não da operação, nós 
vamos operar de forma em que lá na frente possamos 
reverter ou parte ou toda a operação, se for o caso. 
Então, as coisas que nós fomos autorizados a fazer 
já fizemos, que são justamente as questões societá-
rias. As empresas já estão societariamente unidas, e a 
Perdigão já se chama BRF, que é Brasil Foods, que é 
a denominação da nova companhia fundida. Ou seja, 
nós temos, como eu mostrei, uma estrutura societária 
que vem do mercado, que tem todas aquelas partes 
de que eu falei, que formam a BRF, que é proprietá-
ria de 100% da Sadia como uma entidade separada, 
que funciona integralmente como Sadia, com direção 
própria. Tomazoni está aqui, é o Presidente da sadia 
e tem absoluto controle sobre a companhia.

Agora vamos passar para um outro capítulo: o 
de como nos achamos, como nós vemos a nossa re-
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lação com os vários públicos interessados, os vários 
públicos que têm grande relacionamento com a com-
panhia. O primeiro deles são os produtores agrícolas, 
os produtores de grãos. Nós somos, como os senhores 
sabem, baseados em milho e soja. Milho e soja são 2 
commodities exportáveis, que têm preço em bolsa no 
mundo inteiro, têm preço em bolsa brasileira, e, por-
tanto, exportar ou não é uma opção do produtor. Nós 
somos compradores importantes de milho; de soja 
já não somos tanto. Nós compramos pouca soja. A 
maior parte do que nós consumimos é farelo, e nós já 
compramos o farelo de soja, ou seja, já passou pela 
mão de uma outra indústria, grandes indústrias que já 
beneficiaram o grão e nos vendem o farelo. Mais de 
70% do farelo que nós consumimos vêm já a partir de 
beneficiamento de terceiros. 

Quanto aos integrados, nós temos 19 mil produ-
tores integrados. Essa é uma característica do nosso 
negócio. É um sistema que tem décadas; é o primeiro 
sistema de agricultura familiar que apareceu no Bra-
sil, que se desenvolveu no Brasil. Ele tem muita rela-
ção com coisas muito importantes para o Brasil. Ele é 
responsável por coisas muito importantes, como qua-
lidade e sanidade. A questão da sanidade animal é 
fundamental, e esse sistema permite rastreabilidade, 
permite controle. Nós temos uma quantidade enorme 
de pessoas no campo, e o futuro da cadeia depende 
efetivamente da boa gestão e do bom desenvolvimento 
desse sistema. Isso é uma das coisas importantes que 
o Brasil desenvolveu. Em todo lugar do mundo isso é 
muito importante para esse tipo de indústria que nós 
operamos hoje. 

A maior parte dos nossos integrados são peque-
nos proprietários. Quando olhamos aqui, vemos: Bahia, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde o sistema 
se criou. Ou seja, a média do que um agricultor no Rio 
Grande do Sul tem é 1,2 ou 1,3 aviários. Ou seja, são 
pequenos produtores. Isso vai crescer, chegando até 
5 aviários na média, em Goiás. Por que há essa dife-
rença? Porque a estrutura fundiária também tem essa 
diferença. Ou seja, no Centro-Oeste existem produtores 
de maior porte, e basicamente os nossos integrados 
são pequenos proprietários na Região Sul, que se ca-
racterizam por esse tipo de estrutura fundiária. 

É uma cadeia que de 2005 a 2009 cresceu de 5 
mil para 8 mil. Isso aqui são dados da Perdigão. Não 
constam os dados da Sadia, porque nós não domina-
mos os dados de um e de outro. Isso são dados pú-
blicos. Quer dizer então, como vemos aqui, que é um 
sistema que cresce, e cresce constantemente, conti-
nua crescendo. 

E nós fizemos aqui, usando o SEBRAE como 
fonte, um levantamento: as empresas que duram só 1 
ano no Brasil são na faixa de 50%. Ou seja, 50% das 
empresas terminam no primeiro ano, isso no geral, e 
70% até o segundo ano. Os nossos integrados, que 
são empresários, porque correm riscos e investem, 
enfim, eles têm mais ou menos uma perda de 2% ano. 
Realmente, são muito poucos os que não conseguem 
sobreviver no sistema, porque esse sistema tende a 
estabilizar mais as variáveis que estão envolvidas na 
agricultura, que são muitas, e que os senhores conhe-
cem bem. A agricultura, por si só, e mesmo a pecuária 
são atividades de risco. Então esse sistema, quando 
olhamos esses números, vemos que de certa forma 
ele reduz o risco de mortalidade dos empresários vol-
tados ao setor. 

E aqui vemos uma curva. A curva interessante 
é essa que está meio preta, que é a curva paga pelo 
frango vivo. E a fonte é a UBA. Quando vemos que o 
milho muda, a soja muda, e ela é muito mais estável, 
é isso que dá muito mais previsibilidade a esse tipo 
de integrado, a esse tipo de pecuarista de animais de 
pequeno volume com que nós nos envolvemos. Então 
nós achamos que, juntando com o que apareceu lá no 
outro quadro, ou seja, que só 2% morrem, desaparecem 
do nosso sistema, contra 70% dos outros empresários 
brasileiros, e mais essa estabilidade, isso mostra que 
o sistema carrega em si só uma certa estabilidade, 
principalmente para o pequeno produtor.

Quanto aos independentes, na verdade nós te-
mos pouca relação com os independentes. Nós não 
somos compradores de suínos e de aves, fundamen-
talmente. Nós somos produtores, nós estamos inseri-
dos no sistema de produção. Nós produzimos grande 
parte dos animais que abatemos. Então, é um merca-
do que trabalha em separado e com que temos pouco 
envolvimento. Nos últimos 5 anos, a média do que nós 
pagamos para os nossos integrados é 6% superior à 
média que os independentes receberam, mas esse é 
um sistema com que temos muito pouca relação.

Outra parte muito importante do nosso negócio 
é o relacionamento com as comunidades. Como nós 
estamos no interior, nós estamos quase sempre em 
cidades relativamente pequenas, quando observa-
mos a média brasileira do PIB per capita, vemos que 
a maioria ou que a totalidade das cidades onde nos 
envolvemostêm um PIB superior à média brasileira. 
Nós acreditamos que parte disso se deve à presença 
das nossas indústrias, que são indústrias que geram 
muitos empregos. Só para ter uma ideia, nós temos 
em Rio Verde 9 mil funcionários, estamos lá há 8 ou 
9 anos, e a cidade nesse período experimentou um 
grande crescimento, que vem, no meu ponto de vista, 
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dessa associação entre agricultura e suinocultura e 
avicultura. Quer dizer, é uma associação que gera re-
almente riqueza, e eu acho interessante esse fato de 
que a riqueza circula no local e gera benefícios para 
a cidade onde ela está inserida. 

O Grupo Sadia/Perdigão, a BRF, a fusão dessas 
2 companhias é uma grande pagadora de impostos. 
Nós pagamos impostos na faixa de mais de R$ 2 bi-
lhões por ano. E nesse ano em que o valor caiu, em 
2008, isso foi mais em função do problema financeiro 
que a Sadia teve, e por isso ela não teve Imposto de 
Renda a pagar, porque teve um grande prejuízo, mas 
no geral há um crescimento de acordo com o nosso 
crescimento. 

Quanto a divisas que nós trazemos para o Brasil, 
também, de 2004 a 2008, há um crescimento agrega-
do de 14% ao ano. Nós fomos crescendo. Saímos de 
US$ 6 bilhões para US$ 10 bilhões. Quer dizer, tudo 
isso com pioneirismo, abrindo escritórios fora do Brasil, 
buscando novos mercados, com todas as restrições 
de que eu falei anteriormente; então, nós tivemos que 
ir para mercados distantes, fomos operar no Oriente 
Médio, operamos na Rússia, operamos em todo o Golfo 
Pérsico, e estamos sempre buscando novos mercados 
para podermos crescer e expandir o nosso negócio.

Quanto aos consumidores, uma das coisas mais 
importantes que há num sistema desses é justamen-
te a nossa capacidade de produzir a baixo custo. Não 
basta e não adianta ser grande. O mundo está cheio 
de exemplos de grandes empresas que não sobrevive-
ram porque acharam que, por ser grandes, poderiam 
impor ao consumidor preço, ou impor produtos. Enfim, 
o maior exemplo disso é a General Motors, que tinha 
60%, mais de 60% do mercado mundial de automóveis, 
era uma gigante, já foi a maior empresa do mundo, e 
se o Governo não tivesse ajudado não teria sobrevivi-
do este ano, porque ela era só grande. Ser só grande 
não vai fazer-nos andar naquele gráfico lá, das empre-
sas maiores. Nós precisamos ser grandes e eficientes, 
para que realmente possamos cumprir a nossa ideia 
de crescimento, que é bastante ousada. 

Quanto à mão-de-obra, como eu já disse, pela 
nossa estrutura, nós precisamos de muita mão-de-
obra, porque para a nossa matéria-prima não há um 
standard, ela não é igual. Um frango não é exatamente 
igual ao outro, um suíno não é igual ao outro. Então, 
nós precisamos... Não há máquina que faça o serviço 
que nós precisamos que seja feito, como, por exem-
plo, desossar uma coxa de frango. Isso tem que ser 
feito manualmente, e por isso nós empregamos muita 
gente. E viemos de um crescimento de 16% ao ano 
do número de funcionários, que não é um crescimento 
fácil de se manter, considerando que nesses períodos 

existem crises, existem problemas, existem momentos 
bastante difíceis, mas em todos os anos nós aumen-
tamos a nossa base de funcionários.

Para concluir, então, nós achamos que a fusão 
acelera nosso crescimento, acelera as exportações 
brasileiras, dá-nos a possibilidade de participar de 
uma forma muito mais forte do mercado internacional, 
permite-nos desenvolver a nossa rede de distribuição 
global, porque com isso nós estamos agregando valor 
aos produtos. O Brasil está nisso. Igualmente ao agro-
negócio brasileiro, viemos ao longo do tempo deixando 
de exportar commodities e passando a exportar pro-
duto com valor agregado. 

Qual é a vantagem disso? O valor que a gente 
agrega está fundamentalmente ligado à mão-de-obra. 
Então nós estamos, na verdade, exportando trabalho 
que é realizado aqui com salário que é pago aqui, e isso 
é uma coisa bastante interessante. Nós vamos melhorar 
nossa estrutura de custo com isso, e a operação vai 
trazer benefícios, no nosso ponto de vista, para todas 
as comunidades que se relacionam conosco.

Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Dr. José Antônio Prado.

Para continuarmos, eu passo a palavra ao Dr. Gil-
berto Tomazoni, Diretor-Presidente da Sadia S.A.

O SR. GILBERTO TOMAZONI – Prezado De-
putado Fábio Souto, como o tema da convocação é 
discutir os efeitos da fusão da Sadia e da Perdigão, 
se eu fosse fazer uma apresentação eu seria repeti-
tivo; então, discutimos e fizemos uma apresentação 
sobre os possíveis efeitos e sobre como nós estamos 
vendo, porque esta reunião aqui não é para discutir 
a empresa em si, é para discutir a junção das 2 em-
presas. Então, nós achamos por bem fazer uma única 
apresentação.

Então, eu agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– O.k.
Passo a palavra ao Dr. Paulo Furquim, Conselheiro 

Relator do processo de fusão da Sadia e da Perdigão 
no Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
CADE, pelo prazo também de 20 minutos.

O SR. PAULO FURQUIM DE AZEVEDO – Obri-
gado, Sr. Deputado. Boa tarde a todos. 

Srs. Deputados, demais presentes, eu represento 
hoje o CADE, na qualidade de Conselheiro Relator do 
caso Sadia/Perdigão, e vou começar com uma peque-
na introdução: o CADE é um órgão julgador; como um 
órgão julgador, há uma previsão legal para aqueles que 
são responsáveis pela decisão, pelo julgamento, que é 
o caso de Conselheiros e Presidente. Há uma restrição 
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para esses julgadores de se manifestarem sobre ca-
sos em que haverá uma decisão futura. Ou seja, como 
julgador, eu não posso antecipar uma convicção sobre 
o encaminhamento de uma operação. 

Eu costumo dizer que o CADE fala pela suas de-
cisões. Na ação do CADE, de fato, o modo como ele 
se pronuncia é pelas suas decisões. Isso não signifi-
ca que eu não possa contribuir hoje para este debate, 
porque o CADE já tem uma decisão, e é sobre essa 
decisão que eu vou falar, que é, como já foi citado na 
apresentação do Dr. Fay, um acordo entre o CADE e 
as requerentes da análise desse ato de concentração, 
ou seja, Sadia e Perdigão.

Também posso falar um pouco, e isso pode ser útil, 
sobre o modo de funcionamento do sistema brasileiro 
de defesa da concorrência, de que modo essa opera-
ção se insere e qual é o trâmite dessa operação. 

(Segue-se exibição de imagens.)
Ainda nesta parte introdutória, exatamente para 

chegar ao assunto do que é este acordo, essa fusão 
encaixa-se dentro dos procedimentos que nós denomi-
namos ato de concentração, ou seja, reunião de ativos 
de 2 empresas numa única empresa. Nosso sistema 
hoje vigente é de notificação a posteriori; ou seja, uma 
vez o contrato feito, ele é notificado ao CADE. Projeto 
de lei que recentemente passou por esta Casa modifica 
esse procedimento, e isso talvez venha a ser alterado 
no futuro, mas o quadro legal vigente é de notificação 
a posteriori. Portanto, foi em 9 de junho que esse con-
trato, uma vez já realizado, foi reportado ao CADE. 

Ocorre que esse tipo de operação, um ato de 
concentração, pode resultar em riscos entre a sua re-
alização e a notificação ao CADE e a decisão final do 
CADE. Uma operação como essa é obviamente uma 
operação muito complexa, vai exigir um esforço muito 
grande dos órgãos de defesa da concorrência para a 
sua análise. Ela envolve vários mercados. Então, há 
um tempo entre a notificação e a decisão final, e pode 
ocorrer – e já existe uma previsão legal exatamente para 
lidar com esse problema – um risco de, nesse espaço 
de tempo, haver prejuízo para os consumidores finais, 
para a concorrência e até para a eficácia da decisão 
do CADE, quando ela é tomada posteriormente.

Esse risco, na linguagem jurídica, há 2 requisi-
tos para se verificar, que nós chamamos de fumaça 
do bom direito e periculum in mora. Uma vez verifi-
cados esses 2 requisitos, nós temos um instrumento 
para intervir antecipadamente, com urgência, e foi o 
que o CADE fez. 

Há 2 instrumentos para se intervir com urgência. 
O primeiro deles é uma medida unilateral do CADE, 
chamada medida cautelar, em que o CADE pode blo-
quear uma operação temporariamente, até a sua deci-

são final. E há um outro instrumento que denominamos 
APRO. É um acordo. É o Acordo de Preservação da 
Reversibilidade da Operação, que habitualmente cha-
mamos de APRO. Esse é um acordo entre o CADE e 
as empresas, e esse acordo tem uma vantagem em 
relação à medida cautelar: ele permite que nós alcan-
cemos nosso objetivo de preservar a concorrência eli-
minando custos que seriam desnecessários por parte 
das empresas que reportam o caso ao CADE. Então, 
a solução de acordo tem essa vantagem.

No primeiro instante em que essa operação foi 
notificada ao CADE nós manifestamos nossa preo-
cupação, indicando que haveria periculum in mora e 
fumaça do bom direito. As empresas foram também 
bastante rápidas em demonstrar o interesse em uma 
solução negociada. Portanto, num prazo inferior a 1 
mês, nós chegamos ao acordo que eu passo a des-
crever para os senhores, mostrando do que ele trata 
e por que tem esse desenho.

São empresas muito grandes, com faturamentos 
expressivos. São símbolos do agronegócio brasileiro 
que se juntam neste momento. Elas são também empre-
sas muito parecidas, com um histórico muito parecido, 
uma atuação muito parecida, seja regionalmente, seja 
no espectro de produtos. Isso torna não só de grande 
complexidade a análise, mas também a preocupação 
mais acentuada. De modo geral, uma regra de bolso 
para a análise de fusões e aquisições é: quanto mais 
diferentes forem as empresas, menor a nossa preocu-
pação, porque em geral aí os ativos se complementam; 
quanto mais parecidas as empresas, maior a preocu-
pação, porque mais provavelmente elas exercem uma 
pressão de concorrência uma sobre a outra, e é por 
isso que a semelhança entre as 2 empresas certamen-
te exigirá uma análise bastante detalhada.

Com relação à fumaça do bom direito, esse é 
um termo jurídico, mas, no nosso métier, ele significa 
haver indícios suficientes para o aprofundamento da 
análise e a verificação da possibilidade de daí decorre-
rem problemas para o ambiente concorrencial. Apenas 
alguns exemplos: mercado de congelados, ainda em 
dados preliminares, dados reportados pelas requeren-
tes: 80%, praticamente, de concentração resultante; 
industrializados de carne, 58%; margarina, 66% – e 
há uma infinidade de outros mercados em que as 2 
empresas atuam, em que não chamavam a atenção 
com participações tão elevadas, mas em que atuam 
muito fortemente. 

Muitas vezes, a menção e a mensagem das em-
presas é atuarem do animal vivo até o consumidor final, 
na transformação do animal vivo. Mas essas empresas 
também atuam para trás do animal vivo, seja em avo-
zeiros, seja em fábricas de ração. Nos avozeiros dá-se 
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a produção de matrizes que, por sua vez, produzem os 
pintinhos que vão para as granjas. E na genética ani-
mal também. Então, em todos esses mercados onde 
há sobreposição é necessária uma análise. 

Há alguns indícios de barreiras à entrada. Eu uso 
a palavra “indício” porque isso ainda não foi aprofun-
dado devidamente, nem sequer os mercados foram 
apropriadamente definidos. A definição de qual é cada 
um desses mercados é uma tarefa das mais complexas 
numa análise de defesa da concorrência.

Há também economias de escopo, economias de 
escala. Aparentemente, há fidelidade do consumidor à 
marca. Isso provavelmente será medido, para que não 
utilizemos termos como “aparentemente”, para termos 
uma segurança de qual é a fidelidade do consumidor 
à marca. São elementos que podem caracterizar bar-
reiras à entrada.

É importante aqui, uma ressalva: todas as pre-
ocupações são prima facie. Dessa análise que vem 
sendo empreendida pela Secretaria de Acompanha-
mento Econômico, um órgão do Sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência, que é responsável pela 
instrução do caso. Dessa análise é que resultará uma 
opinião firme sobre as características do mercado e, 
portanto, suas implicações.

Esses elementos que trago não vinculam ainda 
a decisão. Já tivemos casos em que separamos uma 
operação num momento inicial e no final se concluiu 
que ela poderia ser aprovada sem restrições, como 
no caso Gerdau Sidenor, por exemplo. Houve outros 
casos em que não foi feita restrição, mas o aprofunda-
mento da análise levou a uma conclusão de que, sim, 
havia problemas. Verificou-se restrição mesmo sem a 
medida antecipatória.

O que temos neste momento é apenas uma me-
dida antecipatória para mitigar riscos instantâneos que 
essa operação possa ter.

Vamos ao conteúdo do APRO, seus objetivos. 
O objetivo, como eu disse, é preservar a eficácia da 
decisão do CADE. Digamos que o CADE, ao final, 
conclua que é necessário desinvestimentos dessas 
empresas, uma separação de ativos. Então, será ne-
cessário preservar a eficácia, a possibilidade de que 
isso ocorra no futuro, que as empresas se misturem, 
formem uma amálgama, o que tornaria ineficaz deci-
são posterior, além de também eliminar os riscos du-
rante esse período. 

É de nosso interesse, também, com o APRO, mi-
nimizar os custos da aplicação da nossa lei, ou seja, 
sem engessar excessivamente, de modo desnecessá-
rio, as operações privadas.

No eslaide seguinte mostramos as obrigações 
pactuadas. O principal é a separação das atividades 

produtivas. Hoje, Sadia e Perdigão atuam separada-
mente, do ponto de vista comercial e operacional. Por-
tanto, está vedado pelo APRO integrar as estruturas 
operacionais administrativas; coordenar decisões sobre 
preço, quantidades, qualidades e compras; compartilhar 
formações concorrencialmente sensíveis. Isso não só 
é proibido no APRO, como poderia caracterizar uma 
ação concertada. Se vier a ocorrer uma ação con-
certada, seria o caso de uma cartelização, se houver 
comportamento coordenado.

Obrigações pactuadas. A manutenção integral 
da Sadia, ou seja, a marca, pessoal, investimento em 
marketing.

O APRO, com o intuito de preservar benefícios 
imediatos da operação, incluiu algumas exceções. 
Por exemplo, a integração societária e financeira foi 
permitida por conta da saúde financeira de uma des-
sas empresas. Consideramos isso imediato, urgente 
e relevante para a manutenção do valor do negócio. 
Portanto, a negociação de dívidas tem sido feita con-
juntamente, com autorização do CADE, prestação de 
garantias a credores.

Cito outro ponto do APRO que acho muito inte-
ressante. Embora ele tenha congelado a estrutura da 
Sadia, não elimina a possibilidade de projetos conjun-
tos serem oportunamente apresentados ao CADE. Por 
exemplo, digamos que a área de pesquisa e desen-
volvimento das 2 empresas desejem explorar siner-
gias para ter inovação mais acelerada. Isso pode ser 
apresentado ao CADE como um projeto específico. O 
CADE tomará posição sobre o projeto específico – se 
autoriza ou não. Essa é uma válvula de escape que 
considero muito interessante para não engessar os 
negócios privados, não fazer dessa análise algo que 
retire a capacidade dessas empresas de competir e 
prover serviço com eficiência.

Existe um conjunto de medidas de monitoramen-
to. Basicamente, para impedir a comunicação da área 
operacional dessas 2 empresas, elas contratam uma 
consultoria independente para fazer uma avaliação dos 
negócios, algo que toda fusão necessita fazer para es-
tudar as possibilidades de integração. Consideramos 
que isso poderia ser feito já, desde que essas infor-
mações não fossem repassadas às empresas neste 
momento. Somente ao final da decisão do CADE elas 
teriam acesso a todas essas informações. Isso já ace-
lera muito o processo e reduz custos da implantação 
da medida.

Finalmente, os diretores – esse é um desenho 
do acordo, com muitas garantias para o CADE – ade-
riram, formalmente, a um compromisso com o CADE 
em relação aos termos que estão aqui. Refiro-me às 
pessoas físicas. Acompanhamos o caso com relatórios 
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trimestrais de cumprimento, com uma auditoria inde-
pendente. Há previsão de multa diária por não cumpri-
mento, bem como multa por cada item das obrigações 
por não fazer o que consta no APRO.

Esse é o acordo. 
Estou à disposição dos senhores para maiores 

esclarecimentos, principalmente sobre o funcionamento 
e os trâmites dentro do Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio souto) – 

Passo a palavra ao Dr. Luiz Gonzaga Rodrigues Lopes, 
Presidente do Sindicato dos Avicultores do Distrito Fe-
deral, pelo prazo de 10 minutos.

Em seguida, falará o Dr. Valdemar Vicente, Pre-
sidente do Sindicato Patronal dos Criadores de Aves, 
de Santa Catarina, também por 10 minutos.

O SR. LUIZ GONZAGA RODRIGUES LOPES 
– Cumprimento o Deputado Fábio Souto, Presiden-
te da Comissão de Agricultura, e, em seu nome, os 
componentes da Mesa; o Deputado Assis do Couto, 
que nos convidou para falar nesta reunião; o produtor 
rural mais antigo do nosso grupo, Dr. Eli Toscano, e, 
em seu nome, todos os demais produtores aqui pre-
sentes (Palmas.) 

Aqui estão presentes o SINDIAVES, representan-
do o Distrito Federal; a AVIPLAC, o Planalto Central; a 
AGRITAP e a AVIMIG, Minas Gerais; a AVES, Espírito 
Santo; o SINCRAVESC, Santa Catarina; a AGIGO e a 
AGINTERP, Goiás. (Palmas.) A maioria dos Estados 
de grande produção estão aqui representados. Nós 
aqui representamos os integrados.

A união Sadia/Perdigão é bem-vinda no mercado, 
como todas as uniões o são no mercado internacio-
nal, desde que determinados fatos sejam observados 
e analisados com critério. 

Antes, eram 2 gigantes. Agora, um grande gi-
gante, se é que assim podemos falar. Pequeníssimos 
produtores, podemos ter graves problemas no futuro. 
Quem somos hoje? Na Sadia e na Perdigão, somos 
19 mil integrados, número bastante representativo, 
segundo dados fornecidos pelas próprias empresas 
à imprensa. De acordo com a UBA, hoje temos envol-
vidos no processo 5 milhões de empregos diretos e 
indiretos, o que é bastante representativo para o ce-
nário nacional. Temos um investimento dos integrados 
paritário ao investimento das integradoras, com relação 
às suas bases produtivas. Não se trata aqui de marca 
que tem valores intangíveis e outros valores, para os 
quais não chamamos a atenção aqui. 

Como estamos hoje? Estamos endividados – 
financiamentos públicos nos bancos oficiais, princi-
palmente Banco do Brasil, aqui no Centro-Oeste; no 

BASA, na Amazônia; e no Banco de Desenvolvimento 
do Nordeste. Muitos de nós hipotecamos nossos bens 
a esses bancos para o financiamento. Há alguns casos 
em que a empresa deu o seu aval, mas são mínimos. 
Temos falta de concorrente das integradoras. Nós, os 
integrados, ficamos reféns, não há como nos levantar-
mos, a menos que consigamos nos unir no País intei-
ro. Não somos adversários das integradoras, somos 
parceiros e assim queremos permanecer, se possível, 
para sempre, porque a base da produção, a base da 
pirâmide são os integrados. 

Então, acredito, por exemplo, que a Sadia e Perdi-
gão não devem produzir elas mesmas nenhum frango. 
Todos são engordados pelo próprio avicultor, que rece-
be o pintinho e entrega o frango pronto. Talvez esteja 
aí o sucesso dessa cadeia produtiva. Preocupamo-nos 
muito, porque quando vamos fazer os pagamentos, e 
o resultado não foi suficiente, em muitos casos, ven-
demos bens. Há casos aqui, neste plenário, de muita 
gente que vendeu casa, apartamento, carro para se 
manter na integração. Nós temos uma integradora lo-
cal e muitos têm saudade da integradora antiga, que 
era pequena, talvez pelo fato de conversarem com o 
dono ou coisa parecida. 

Quais são as características dos contratos de in-
tegração? A importância socioeconômica a eles atribu-
ída supera o plano privado. Para isso temos de chamar 
muito a atenção. Foi citado aqui pelo Presidente da Per-
digão o caso da General Motors lá fora. Observamos 
que quando o mercado vai muito bem, dizem que ele se 
autorregula; mas quando o mercado vai mal, o serviço 
público, os Estados têm de interferir, senão quebra a 
cadeia produtiva e quebra todo o mundo.

Então, pensamos que passamos do plano pri-
vado. Não somos público, mas passamos do plano 
privado, e isso deve ser discutido. Temos um baixo ní-
vel de autonomia, o produtor não tem autonomia. Ele 
produz, entrega e chega a uma situação quase que 
de subordinação mesmo. Não quero chegar na rela-
ção de emprego.

Quais são as características dos contratos de 
integração? O impacto dessas redes de integração 
frente aos consumidores é inquestionável, já que se 
relacionam formalmente com a ponta final da cadeia 
produtiva, que é o mercado distribuidor. O produtor é 
a parte mais fraca – é inegável. Estamos sem condi-
ção de concorrência, concentração vertical em toda a 
cadeia produtiva e o risco de o poder econômico atuar 
muito fortemente sobre os integrados.

Esse contrato é tão complexo e tão específico 
que alguns países, como França e Itália, já têm suas 
leis regulamentando o setor fortemente. Aqui, no Brasil, 
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temos uma lei em andamento no Congresso Nacional 
que não saiu ainda. Então, o sistema não é regulado. 

O que o integrado espera do Congresso Nacio-
nal? Esperamos que aprove uma lei específica, com 
ampla discussão e que seja responsável por regular 
as relações entre as partes, integradora/integrado, de 
forma mais justa. Essa é a esperança que temos com 
o Congresso Nacional.

Com relação ao CADE, conhecemos bem a sua 
atuação de extrema importância em todo o território 
nacional com as empresas aqui montadas. Estamos 
entrando com uma solicitação na próxima semana. 
Esperamos que aceite um pedido nosso de partici-
par como terceiro interessado no processo, porque 
temos um tamanho muito grande, se unidos, e muito 
pequeno, se separados. Não somos contra integrado-
ra, nada disso. Queremos nos unir e tratar o assunto 
de igual para igual.

Verificação da necessidade de venda de abaste-
cedores de fábricas, marcas, mediante oferta pública, 
para aumentar o nível de concorrência e para ofere-
cer opções aos integrados. Temos casos em que uma 
das empresas era concorrente da outra no Estado e 
hoje as 2 juntas representarão mais de 90% da pro-
dução local. 

Então, entra aí uma preocupação que, ao fechar 
uma indústria, é problema certo – não se fala em fe-
char, fala-se em passar a frente. 

Garantia mínima dos integrados. Esse é um pro-
blema que precisa ser tratado com muito carinho, 
evitando incorporar novos produtores até que se es-
gote a capacidade instalada dos integrados atuais. 
O que significa isso? Temos um intervalo entre lotes. 
Recebe-se um lote de frango, há um intervalo, um va-
zio sanitário, depois, outro lote. Hoje, por exemplo, se 
a empresa resolvesse, para Brasília, Distrito Federal 
todo, basta diminuir um dia nesse alojamento, nesse 
intervalo de alojamento, que supre toda a produção 
nacional. Não é essa a política das empresas, mas é 
o risco que se tem. 

Alteração e transparência na formação de pre-
ços, tirando das integradoras o poder exclusivo que 
atualmente possuem.

Esperamos, ainda, que se faça uma análise da 
operação Sadia/Perdigão, considerando o mercado 
regionalizado, devido à concentração em determina-
das regiões. 

Aprovação da operação Sadia/Perdigão com res-
trições que tragam benefícios para o mercado agríco-
la, para o consumidor e para a concorrência de uma 
forma geral. 

Reflexão. Nos contratos de integração, o produtor 
é a parte mais fraca, como já dito, e sua maior defesa 

se fundamenta justamente na promoção do fortale-
cimento do sistema de integração, do qual faz parte, 
sendo este o seu maior desafio.

É preciso existir equilíbrio na relação de integra-
ção. A interferência do Estado é necessária, porque 
as empresas abusam do poder econômico que pos-
suem – eu não diria para escravizar – para operar o 
seu sistema, e o integrado não tem o que fazer, não 
tem reação. 

Na realidade, o sistema de integração é um mo-
delo que deu certo em vários países e dá certo no 
Brasil. O que precisamos é uma melhoria nesta re-
lação – é o que pedimos. Faço até uma sugestão, se 
me permitem, ao Presidente da Brasil Foods, de que 
se crie uma câmara de arbitragem para a resolução 
dos problemas. Os problemas de uma região são dife-
rentes dos de outra, não se pode tomar uma decisão 
única para o País inteiro, assim como os produtos são 
diferentes também. 

Então, é uma proposta que fazemos, uma su-
gestão, e, se aceita, quando pudermos, faremos uma 
primeira reunião para conversar. 

Agradeço a todos. Perdoem-me pela franque-
za, que é importante. O sistema de integração é fun-
damental para o Brasil, mas as relações têm de ser 
equilibradas e respeitadas.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado, Dr. Luiz Lopes.
Passo a palavra ao Dr. Valdemar Vicente, Presi-

dente do Sindicato Patronal dos Criadores de Aves de 
Santa Catarina, também pelo tempo de 10 minutos. 

O SR. VALDEMAR VICENTE KOVALESKI – Boa 
tarde, Sr. Presidente. Ao cumprimentar V.Exa., cumpri-
mento toda a Mesa. Quero fazer um agradecimento 
muito especial ao Deputado que requereu esta audi-
ência pública, mais especialmente ainda ao Deputado 
Valdir Colatto, que, por requerimento de sua autoria, 
possibilitou a nossa presença neste ato. Quero cum-
primentar os diretores das empresas e falar com muita 
transparência e tranquilidade. 

Antes dessa reunião, recebi algumas informações 
e alguns desafios.

Começo aqui relatando o encontro que os avicul-
tores produziram no dia 8, em Uberlândia; no dia 11, 
em Chapecó, que contou com a presença de lideran-
ças do Estado de Goiás, que também hoje aqui estão, 
e do Distrito Federal, na pessoa do Dr. Luiz Gonzaga 
e seus assessores; de avicultores de Santa Catari-
na, na pessoa do Dr. Miguel Brocco, representando a 
FARSUL, Federação da Agricultura do Estado do Rio 
Grande do Sul; com a justificada ausência das lide-
ranças do Paraná, Micheletto, através do Dr. Amarildo 



50760 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

Brustolin, Presidente da Associação dos Avicultores 
do Paraná. Esses Estados se juntam àquilo que vem 
sendo trabalhado há anos e anos. 

No final de 2007, estivemos aqui com o juiz agrá-
rio que mediou nosso entendimento sobre a primeira 
negociação ocorrida entre integrados e agroindústrias. 
Neste mesmo plenário e nesta mesma Comissão, 
estivemos fazendo esse relato no sentido de buscar 
a modernidade e o equilíbrio entre 2 setores tão im-
portantes. 

Afirmamos, naquela ocasião – volto a reprodu-
zir hoje –, que extinguir o sistema integrado significa 
retroceder no tempo e iniciar uma nova caminhada. 
Levaríamos, seguramente, outros 40 anos para con-
quistar o estágio de hoje.

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, representante 
do CADE, representante do BNDES, representantes 
da agroindústria, quero falar de coração aberto – re-
formado, sim, mas aberto. 

Dou o exemplo aqui citado hoje: a sucumbência 
do Grupo Chapecó, o trauma que ocorreu naquela 
ocasião e o que isso representou para os municípios, 
para os produtores e para a Nação. 

Os produtores estão até hoje pendurados para 
receber. São poucos os casos, mas ainda existem. Não 
competiria esse caso se não fosse a necessidade – em 
razão do conhecimento de tudo que estava preparado 
para ser apresentado, se eu fizesse a mesma apre-
sentação, seriamos repetitivos – urgente da criação 
de uma legislação que regule a atividade integrada, 
porque esta está doente e precisa realmente de um 
remédio urgentemente para salvarmos o processo de 
integração. Aqueles que conhecem o Direito – não sou 
advogado – e me orientam sempre me dizem que aqui-
lo que não está previsto não pode ser exigido. Então, 
a lei está falha nisso, e compete aos Srs. Deputados 
serem ágeis na elaboração de uma lei.

Toco em outro assunto importantíssimo. Acho 
que a atenção do caro representante do CADE é, da 
mesma ordem, importante. Existe uma desigualdade 
tão grande no sistema integrado, em razão da ausên-
cia de uma legislação, que podemos afirmar que o 
integrado, dados os altos investimentos que faz, hoje, 
na nossa região, para um 1 aviário com 1.200 metros 
quadrados, tem um orçamento que circula na casa de 
250 mil reais.

Com a renda que o avicultor tem recebido, ele 
jamais vai conseguir devolver esse dinheiro. Aí está a 
dificuldade. 

Temos uma indução, em nome da modernida-
de, de investimentos para a modernização de nossas 
granjas, que leva a isso. Talvez esteja fugindo do co-
nhecimento dos nossos gestores, das agroindústrias, 

mas há uma ingerência muito forte da assistência téc-
nica no campo que nós, respeitando o técnico, o co-
nhecimento científico, temos denominado de agentes 
da agroindústria, induzindo investimentos elevados. E 
somos sabedores – sou membro também do Conselho 
Estadual de Sanidade Avícola de Santa Catarina – De 
que, se não houver sanidade avícola, não há mercado 
que compre nosso produto. Por isso o produtor está 
qualificando esse produto. Em nome dessa qualifica-
ção, precisamos de equilíbrio. 

Onde queremos chegar? Queremos ser bem 
contundentes e fazer essa afirmação, para que os Srs. 
Deputados entendam: o que estamos dizendo é que 
há um subsídio do produtor rural, primeiro, através do 
seu patrimônio; segundo, do comprometimento da sua 
mão de obra na atividade – o que o Ministério hoje 
está nos cobrando.

Então, senhores diretores do CADE e do BN-
DES, Sras. e Srs. Deputados, olhem bem para isso. O 
País está convergindo para um movimento nacional 
dos produtores. Defendemos que o sistema integrado, 
mesmo doente, mesmo desequilibrado, é altamente 
salutar para o País.

Tomazoni, vou fazer referência ao Município vi-
zinho de Concórdia, origem da Sadia, Ipumirim, que 
está experimentando um desenvolvimento extraordi-
nário, pelo crescimento de uma agroindústria com alto 
volume de recursos que estão sendo investidos em 
novas granjas. A grande preocupação já bateu à por-
ta de todos os produtores: a devolução do dinheiro no 
vencimento da prestação, devido à ausência de renda 
suficiente para honrar o pagamento.

Não podemos mais transferir a renda para o pro-
duto – não é para a agroindústria. Se estivéssemos 
transferindo o nosso patrimônio para a agroindústria, 
não haveria agroindústria em dificuldades. Todas elas 
estariam altamente saudáveis. Estamos transferindo, 
sim, para o produto. Entendam os senhores: essa co-
laboração dos produtores rurais tem possibilitado, pela 
habilidade do conhecimento dos nossos diretores e go-
vernantes, que o Brasil conquiste cada vez mais o mer-
cado internacional, o que dá sustentação ao País.

Esses são os pontos fundamentais que teríamos 
a citar. Para encerrar, eu gostaria de dizer a todos os 
produtores que precisamos ter muita habilidade para, 
à mesa com os diretores, de forma educada, respeito-
sa acima de tudo, com equilíbrio e, se for necessário, 
mansidão, dizer com clareza o fato e o dado sem ne-
nhuma retaliação, sem nenhuma restrição ao passado, 
mas olhando para o futuro.

Os produtores de Santa Catarina, com quem te-
nho falado, os produtores do Paraná e do Rio do Grande 
do Sul me autorizaram a dizer neste pronunciamento 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50761 

que a fusão entre Sadia e BRF, pela governança que 
com certeza esse novo grupo terá, poderá trazer ex-
pressivos resultados para a cadeia produtiva.

Senhores diretores, não deixem que o poder ex-
pressivo dessa nova companhia seja mais uma força 
para excluir mais produtores rurais. Queremos estar 
ao lado de V.Sas. para construir uma relação positiva 
que ajude a Nação e todos nós.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Passo a palavra ao Sr. Rubens Valentini, Conselheiro 
para o Mercado de Associação Brasileira dos Criadores 
de Suínos – ABCS, pelo prazo de 20 minutos.

Antes disso, registro aqui mais uma vez a presen-
ça do Deputado Leandro Sampaio, autor do requerimen-
to na Comissão de Desenvolvimento Econômico.

O SR. DEPUTADO LEANDRO SAMPAIO – Obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Passo a palavra ao Dr. Rubens Valentini.

O SR. RUBENS VALENTINI – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, especialmente Deputado Assis do Couto, 
autor do requerimento desta audiência nesta Comis-
são; Prof. Paulo Furquim, Conselheiro e Relator deste 
processo no CADE; Srs. José Antônio Prado Fay e Gil-
berto Tomazoni, Presidentes da Perdigão e da Sadia, 
respectivamente; minhas senhoras, meus senhores, 
meus companheiros produtores.

A suinocultura brasileira tem um reconhecimento 
muito grande graças a esses 2 nomes: Sadia e Perdi-
gão. Nenhum de nós desconhece a importância dessas 
2 empresas no desenvolvimento da suinocultura bra-
sileira. Nomes como Saul Brandalise e Atílio Fontana 
estão sempre muito presentes em todos nós, dada a 
importância que eles e seus descendentes tiveram no 
desenvolvimento da nossa atividade. Assim também a 
nossa associação, a ABCS, Associação Brasileira de 
Criadores de Suínos, que desde 1955 trabalha pelo 
desenvolvimento da suinocultura, teve, especialmente 
nas primeiras décadas, uma importância muito grande 
no aprimoramento da genética e das práticas de manejo 
e de defesa sanitária na suinocultura brasileira.

Não é nosso propósito, em absoluto, nos opormos 
à fusão Sadia/Perdigão. Não é nosso propósito neste 
momento, como não era, e eu já havia manifestado 
isso ao Presidente Tomazoni, quando da realização 
de um evento anterior, sobre a possibilidade, e não 
sei era uma fusão exatamente, de essas 2 empresas 
trabalharem juntas.

O que nos parece extremamente oportuno é que 
essa fusão traz-nos a possibilidade de discutir assun-
tos extremamente importantes para os produtores de 
suínos, sejam eles independentes, sejam integrados, 

que, infelizmente, até hoje não tínhamos encontrado 
uma oportunidade de discutir, a despeito de esforços 
feitos junto a essas e outras empresas, para, num di-
álogo franco, alcançar algum progresso.

Então, nesta oportunidade, especialmente perante 
o CADE – e nós já nos manifestamos perante o CADE 
como terceiros interessados na análise desse processo 
–, gostaríamos de tratar de 2 pontos especificamente. 
Não temos maiores preocupações em relação ao mer-
cado de produtos, ao mercado final, a não ser com as 
inúmeras marcas que as empresas têm, mas que, na 
verdade, não são as suas marcas principais, através 
das quais existe a possibilidade de uma concorrência 
que iniba pequenas e médias empresas.

Nossa preocupação específica é com o mercado 
dos insumos, fato que normalmente não é discutido 
quando se trata de fusões no Brasil, inclusive não é 
muito frequente nas discussões sobre fusões em todo 
o mundo. A literatura internacional e a jurisprudência 
são muito pequenas nesse caso, embora – vale lembrar 
– o Sherman Act, a lei norte-americana de defesa da 
concorrência original, aprovada em 1892, teve como 
discussão principal a fusão de alguns frigoríficos nos 
Estados Unidos. O argumento era de que eles depre-
ciariam o preço pago aos produtores de bovinos.

Um dos casos mais recentes, ainda não concluí-
do, mas já com uma pilha de argumentos contrários, é 
o da JBS, FRIBOI, na aquisição do National Packers, 
nos Estados Unidos. Tudo indica que será negada 
essa fusão. 

Então, voltando ao nosso caso específico, o pri-
meiro ponto que nos preocupa é a manutenção da prá-
tica de trabalhar com o preço SINDICARNES, como é 
chamado hoje no Brasil. Infelizmente, e não precisamos 
rodear, esse é o preço cartelizado. 

Em Santa Catarina, se não me engano, são 4 
empresas que participam do Sindicato na área de 
carne suína. Elas estabelecem o preço que define e 
influencia todo o mercado nacional. O argumento delas 
sempre é que não compram suínos, que é só um pre-
ço de referência para os nossos integrados. Qualquer 
um que tenha um mínimo de observação em ques-
tões econômicas sabe que, se as grandes empresas 
estabelecem um preço, as empresas líderes, será 
impossível às menores adotarem um preço diferente, 
por mais que existam tabelas de ágio e deságio em 
função de qualidade, etc.

Então, nós nos manifestamos de forma geral e 
faremos isso de forma técnica, econômica e jurídica 
perante o CADE, solicitando que essa prática seja 
explicitamente negada, mediante possivelmente um 
acordo de desempenho, a fim de trabalhar com uma 
suinocultura mais competitiva que a de hoje. 
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É até prudente e oportuno lembrar que quando 
a Cargill adquiriu a Seara, uma marca da Bunge, ato 
contínuo, saiu do SINDICARNES/Santa Catarina, a 
qual pertencia a Seara anteriormente. E por uma razão 
muito simples: as empresas norte-americanas, ainda 
que no exterior, têm de praticar as mesmas normas 
legais e éticas que praticam nos Estados Unidos; lá, 
cartel dá multa e dá cana – Desculpem-me a expres-
são chula, mas é verdade. Uma das últimas multas foi 
na casa de alguns bilhões de dólares, caso do cartel 
da vitaminas.

Esse é ponto que realmente queremos discutir 
com toda profundidade. Esperamos francamente al-
cançar o entendimento.

O segundo ponto já mencionado aqui pelos ora-
dores que me antecederam tem relação com os con-
tratos. Obviamente que a integração é um elemento 
extremamente positivo. Ninguém teria argumentos para 
desfazer a importância da integração, especialmente 
nas nossas atividades de suinocultura.

O fato é que a diversidade, ou a discrepância de 
tamanho, entre os parceiros, a enorme especificidade 
dos ativos, o enorme diferencial de conhecimento en-
tre as partes fazem com que os contratos não sejam 
equitativos e que a distribuição de direitos e deveres, 
a distribuição de resultados e a de riscos não sejam 
equitativas. 

Seria então um momento extremamente oportuno 
de o CADE também se manifestar em relação a prin-
cípios de distribuição equitativa de responsabilidades, 
de direitos e deveres no caso dos contratos.

Existem inúmeras situações. Por exemplo, os 
contratos de uma das companhias aqui presentes, e 
outras, fazem referência específica ao pagamento com 
base no preço SINDICARNES. 

Outro ponto importante quando se fala de in-
tegração e de contratos – e aqui foi abordado – é a 
importância da integração para pequenos produtores. 
Claro, não há como negar que é extremamente impor-
tante. Mas se analisarmos esses 19 mil integrados hoje 
apresentados como número básico, verificaremos que 
eles foram muito mais no passado. Estamos falando 
de uma história de 30 ou 40 anos. 

Em 1972, se não me engano, eram 100 os inte-
grados da Sadia, e cresceram de forma extraordiná-
ria, com fantásticos benefícios. Os representantes de 
Santa Catarina conhecem muito bem o que foi o de-
senvolvimento do oeste catarinense, em razão dessas 
integrações. Mas esse número vem caindo de forma 
significativa, por motivo muito simples. Abro um parên-
tese para dizer que todos reconhecemos os conflitos 
resultantes da modernização. Há questões de escala, 
de qualidade de rastreabilidade e coisas desse tipo.

Só para citar um exemplo, àquela época, 30 anos 
atrás, a moda, o número que mais ocorria era de pro-
dutores com 4 a 5 criadeiras, como se diz no Sul. Isso 
era nitidamente familiar. O cidadão recebia todo o apoio 
e tinha 4 criadeiras para fornecer à integradora. 

O contrato de uma das empresas em processo 
de fusão hoje tem como padrão 4.400 matrizes por 
integrado. Vejam: mil vezes mais do que a moda de 
30 anos atrás. É um fantástico negócio. E o que mais 
impressiona é que os primeiros parágrafos dos con-
tratos diziam o seguinte: “O produtor explorará essa 
atividade com sua mão de obra familiar em regime de 
economia familiar.” Se alguém aqui tem alguma noção 
de suinocultura, sabe que criar leitões a partir de 4.400 
matrizes exige uma gigantesca família. Então, há algo 
errado nesse processo, se a própria empresa precisa 
argumentar que aquilo é unidade familiar. 

Outra coisa muito importante: a natureza dos 
contratos vem mudando ao longo do tempo, e os in-
tegrados não têm possibilidade de argumentar contra 
essas mudanças. Ele, anteriormente, era dono das 
instalações, dono dos animais, geralmente adquiria 
ração da companhia e administrava sua criação. Isso 
foi se alterando com o tempo e, hoje, dependendo da 
região, em algumas já se transformou completamente a 
natureza do contrato, eles estão sendo transformados 
em contrato de comodato. Ele entra com as instalações, 
com a mão de obra, e os animais e os insumos todos 
são da integradora.

Ora, a dependência dele é muito maior. Aí ocor-
rem 2 fenômenos: o fenômeno do povoamento, que no 
caso da suinocultura não seria povoamento, seria re-
posição. Esse fenômeno pode, com certeza, influenciar 
substancialmente os seus resultados, como também 
os índices técnicos utilizados. Estes são de total res-
ponsabilidade da empresa. Ela tem mais capacidade 
de definir isso, mas não discute esses índices técnicos. 
Infelizmente, eles são variáveis. Isso, em prejuízo do 
produtor, porque muitas vezes os índices técnicos são 
comunicados apenas na hora da avaliação do lote, para 
fins de pagamento, o que é um problema danado. 

Agora, sendo dono das instalações e não sendo 
dono nem dos animais, nem dos demais insumos, ele 
permanece responsável pelas questões ambientais da 
unidade, que é um ônus extremamente importante, em 
especial nesta época em que se está passando por 
mudanças na legislação ambiental.

Há uma série de questões que precisamos dis-
cutir. Eu só queria fazer uma apresentação genérica, 
preliminar, mas a nossa intenção, Srs. Presidentes, é 
a de discutir com os senhores, é construir algo que 
efetivamente possa ser benéfico para todos nós. 
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O caso do SINDICARNES é muito relevante, trata-
se especificamente de uma questão legal, sobre a qual 
nunca recorremos porque achamos que não levaria a 
solução positiva. Então, é a oportunidade de montar-
mos uma solução que possa atender ao setor.

Vejam, em outubro do ano passado, com a eclo-
são da crise financeira internacional, os preços dos 
suínos caíram, em 2 semanas, pouco mais que 40% 
na média, antecipando-se às ocorrências que haveria 
no mercado internacional e, possivelmente, no mer-
cado doméstico. 

De fato, houve queda nas exportações de novem-
bro e dezembro, mas, de janeiro para cá, a exportação 
aumentou relativamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Dr. Rubens, peço a V.Sa. que conclua. 

V.Sa. dispõe de mais 2 minutos. 
O SR. RUBENS VALENTINI – O.k. Então, simples-

mente houve o seguinte: os preços dos suínos caíram, 
as exportações cresceram, não há suínos pesados nas 
granjas, o preço de varejo permanece praticamente o 
mesmo e a suinocultura amarga, desde então, preju-
ízos diretos de valor muito elevado para cada um dos 
animais. É um fato concreto, tanto quanto a variação 
dos índices técnicos. 

Os outros elementos terão de ser discutidos mais 
para frente. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Vou passar agora a palavra aos autores do reque-
rimento.

Concedo a palavra ao Deputado Assis do Couto, 
autor do Requerimento nº 398, de 2009, da Comissão 
de Agricultura, pelo prazo de 5 minutos.

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Sr. 
Presidente, inicialmente, parabenizo V.Exa. pela orga-
nização deste evento; cumprimento o Deputado Ivan 
Valente, da Comissão de Direito do Consumidor; os 
expositores; os demais colegas de ambas Comissões; 
os representantes do setor, em especial do setor pro-
dutivo integrado.

Vamos ao debate, porque o tempo é curto. Não 
disponho de 20 minutos, e, sim, 5 minutos.

Primeiro, não há questionamento algum de fun-
do sobre a importância do sistema de integração, do 
papel que ele desenvolveu ao longo dos anos. Se al-
guém disser que estamos aqui para desfazer ou des-
considerar a importância do setor, está extremamente 
equivocado. Não é este o debate.

Sou agricultor, sindicalista, e já passei daquela 
fase da contestação. Acho que é um modelo que tem 
seu espaço, como também o modelo independente. 
Não existe um único padrão de produção no País. 

Volto a dizer, esta audiência pública não tem o 
objetivo de desqualificar o sistema de integração, e, 
sim, de observar os seus limites, os seus problemas. 
Por isso estamos aqui. A fusão, e os senhores pude-
ram ouvir as exposições, aponta para isso. 

Sou testemunha da importância do aspecto posi-
tivo no desenvolvimento das regiões e dos municípios, 
pois sou do interior do Paraná e sei disso. Há contra-
dições que precisam ser debatidas.

Segundo, deixo claro que a discussão sobre o as-
sunto estava um tanto no anonimato. Não é desprezo 
algum. Claro, o CADE tem o seu papel e a sua meto-
dologia de trabalho. Ele tem uma lei que o respalda nas 
suas decisões, na sua operação, que foi aqui reclamada 
pelo Dr. Furquim, e, por isso, acho que temos de rever 
a lei, inclusive no tocante à temporalidade com que o 
CADE atua, como ficou aqui explícito.

Não estou questionando isso, mas, mais do que 
matérias na imprensa sobre esse assunto – e muito 
difícil às vezes conseguir – é o que nós temos até hoje, 
por isso nos reservamos o direito de nos sentarmos 
aqui neste espaço público, que é de representação do 
povo brasileiro para discutir. Estão aqui vários setores, 
lamento, Deputado Ivan Valente, a ausência de repre-
sentação dos consumidores e dos representantes dos 
produtores – o que é muito difícil, porque não há orga-
nização nacional que represente todos os produtores, 
e, sim vários segmentos representativos. Os senhores 
puderam presenciar boas apresentações. É o que nós 
temos. Não existe uma definição clara a respeito de 
classes nesse sentido no campo. Procuramos conversar 
com muitas pessoas sobre isso, mas a apresentação 
aqui foi boa, nós dispomos de bons elementos. 

Outro aspecto que nos preocupa refere-se aos 
trabalhadores das indústrias. Eles também estão bas-
tante apreensivos com seus empregos, com suas con-
dições de trabalho, há muito problema nas relações de 
trabalho nas fábricas, e há uma inquietação sobre o 
futuro do novo grupo em relação às plantas industriais 
e aos milhares de trabalhadores. Isso não foi aqui dito, 
mas considero fundamental incluir.

Não quero ser repetitivo quanto ao que foi abor-
dado, mas já dispomos de elemento suficiente para 
bom debate entre nós da Comissão de Agricultura e 
da Comissão de Defesa do Consumidor. Desejo re-
forçar apenas alguns pontos. Acho que há 5 pontos 
fundamentais: o primeiro diz respeito à legislação que 
regula a relação de trabalho dos integrados. A expres-
são utilizada pelo Dr. José Antônio Fay me chamou a 
atenção: “Não somos compradores de matéria-prima; 
nós somos produtores de matéria-prima”. Ora, se somos 
produtores de matéria-prima, naturalmente a carteira 
de todos esses produtores teria de ser registrada, com 
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direito a 13º salário, férias, e outros direitos trabalhistas. 
Na verdade, é necessário clarear melhor esse ponto. 
Qual a relação entre integrados e integradora? É uma 
relação trabalhista, de parceria, ou de comodato, como 
alguém disse, de aluguel das instalações para a empre-
sa? Mas no aluguel a mão de obra é vendida. Enfim, 
nossa legislação é precária nesse sentido. 

Precisamos sair daqui com o propósito de for-
mar um grupo de trabalho que, a curto prazo, possa 
analisar todos os projetos em tramitação na Casa e 
chegar ao entendimento sobre uma adequada legis-
lação para este setor.

Deixo como questionamento ao CADE o seguin-
te: é possível considerar a necessidade de uma nova 
legislação ou novo sistema que regule essas relações 
antes da aprovação da fusão? 

O segundo questionamento diz respeito ao endivi-
damento já mencionado aqui por todos em relação aos 
integrados. Pergunto ao CADE se há levantamento do 
ativo e do passivo desses integrados quando se faz a 
análise da fusão. (Palmas.) Trata-se aqui de 2 capitais 
(Palmas.) Patrimônio à disposição desse sistema. Foi 
dito aqui, eu não tenho números precisos ainda, mas 
creio que é muito maior o patrimônio dos integrados 
do que das integradoras em termos de capital. (Pal-
mas.) Então, eu considero este ponto fundamental e a 
minha pergunta ao CADE é se este ponto está sendo 
considerado na análise da fusão.

Ainda neste ponto incluo a garantia dos financia-
mentos. O endividamento realmente é alto, há um pro-
blema sério nesse sentido. Eu, o Deputado Micheletto 
e o Deputado Heinze conhecemos as nossas bases e 
sabemos do endividamento alto e que não há nenhu-
ma garantia por parte da integradora.

Em épocas de vacas gordas, como se diz, de 
2003 para cá, as exportações e o consumo interno 
cresceram de forma extraordinária. Quer dizer, houve 
ganhos. Em tempos de vacas gordas podemos fazer 
poupança para enfrentar o tempo de vacas magras. A 
possibilidade da criação de um fundo que possa garantir 
tempos de dificuldades poderia ser considerada, um 
fundo entre integrador, integrados e também o Governo. 
Deputado Micheletto, poderia ser fundo de catástrofe, 
mas não chega a ser bem catástrofe, poderia ser um 
fundo específico no campo da integração.

Gostaria de consultá-los, inclusive as empresas, 
a nova empresa, se têm disposição para tratarmos de 
assunto como este, por exemplo, dentro da estratégia 
da empresa. Poderíamos chamar de um fundo de es-
tabilização.

Agora quero falar sobre o BNDES. Poucas pala-
vras – próprio de banqueiro, mas de um banco público. 
A minha pergunta é a seguinte: o BNDES já está nes-

se negócio. O que é importante dizer aqui é quanto foi 
colocado e qual o tipo de contrato; se é um contrato de 
empréstimo ou se é adiantamento para posterior par-
ticipação com ações. Temos necessidade de saber do 
BNDES sobre isso, além de conhecer a sua estratégia 
para toda a cadeia produtiva. A cadeia de carnes não 
vai-se resumir somente à BRF. Temos tantas e tantas 
outras empresas no mercado, e temos as cooperativas, 
que também têm, sobretudo, um papel fundamental. 
Então, qual é a estratégia do BNDES para os demais 
da cadeia? Senão desequilibramos mais ainda a re-
lação de concorrência, porque, além de ser grande, 
ainda tem alto subsídio, ou apoio do Governo, aporte 
de recursos. É importante saber do BNDES a respeito 
desse ponto, por isso o convidamos.

Uma outra questão, que não é indelicadeza: o 
BNDES entrou nesse assunto em razão do problema 
da Sadia, dos derivativos da Sadia? Ou entrou porque 
vê um negócio promissor importante para o País? Esse 
é um assunto que nos interessa nesta Comissão.

Um ponto para nós fundamental, e que foi aborda-
do aqui, é o plano de expansão da empresas. Já foi dito 
aqui pelo Dr. Rubens, que representa os suinocultores, 
qual é o ponto de equilíbrio. Ou seja, vamos para a con-
centração da produção em poucas propriedade, criando 
problemas ambientais e demais problemas? Ou ainda 
há aquela estratégia de a integração ser da agricultura 
familiar, principalmente, não que seja exclusivamente, 
mas prioritariamente da agricultura familiar?

Este é um ponto para nós também muito impor-
tante de ser discutido e essa é uma pergunta que eu 
faço às empresas Há preocupação nesse sentido ou 
a questão é racionalizar custos e concentrar dezenas 
de aviários em cima de um estabelecimento rural, com 
a exclusão dos demais?

Três pontos finais que para mim não têm ele-
mentos suficientes, mas eu gostaria de saber, isso 
em nome dos trabalhadores que estão nas fábricas. 
Plantas industriais. Vão ser mantidas todas elas? Qual 
é o plano da empresa sobre as plantas industriais? 
Falou-se aqui em expansão para outras regiões, mas 
lá no debate regional as especulações existem: “Ah, 
o novo grupo vai fechar a indústria desta cidade, vai 
fechar a daquela outra”. Isso aí não é terrorismo só 
sobre os trabalhadores das fábricas, mas sobre toda 
a economia e a sociedade de uma região. Esse sis-
tema cria autodependência também. Isso é um lado 
negativo, quase uma exclusividade.

Eu me pergunto: e se fecharem uma Sadia em 
Toledo, por exemplo, qual é o caos nessa região? E 
se fecharem uma Sadia em Francisco Beltrão e em 
Dois Vizinhos? Há uma relação de dependência muito 
grande da economia regional, e eu acho que isso tam-
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bém o CADE deveria olhar com muito carinho porque, 
realmente, cria-se um caos em toda uma região. Mas 
qual é o plano de expansão das plantas industriais 
nesse sentido?

Sobre a concorrência eu não vou falar; essa 
minha avaliação não tem como esconder, nós esta-
mos caminhando para a diminuição da concorrência. 
Uma sociedade capitalista – por mais que tenha um 
Presidente com tendência e história socialistas, mas 
que tem uma grande compreensão do nosso País, 
que é o Presidente Lula – não vive sem concorrência, 
ela quebra. O principal fator da crise financeira inter-
nacional talvez seja isso. Qualquer país que tem um 
pouco de atenção nesse ponto se preocuparia com a 
concorrência.

E, por fim, a questão dos consumidores. E ela 
esta ligada. Qual é a preocupação, por exemplo, em 
especial do CADE, porque eu creio que são cinquenta 
e pouco por cento da produção abate e mercado de 
aves, mais de 50%, não é isso, na nova empresa? De 
suínos em torno de 40. É menos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fabio Souto) – 
Deputado Assis, eu peço que conclua.

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Vamos 
dizer quais são os números e o risco que isso tem em 
relação à concorrência.

Por fim, Sr. Presidente, uma observação, que 
pode ser de brincadeira ou não: por que o nome Brasil 
Foods? De onde surgiu? É coisa de marqueteiro? Eu 
colocaria outro nome: Brasil Alimentos, Brasil Carnes. 
É bom explicar isso para a sociedade, porque estamos 
nos perguntando aqui, quem assiste televisão todos os 
dias está-se perguntando, por que esse nome, princi-
palmente em um País onde o nível de escolaridade é 
muito baixo e há um nacionalismo muito forte. A per-
gunta é: por que o nome foi escolhido?

Sr. Presidente, temos outros debatedores aqui, 
outras perguntas, mas gostaria de ver parte dessas 
perguntas esclarecidas nesta audiência.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado Deputado Assis do Couto.
Eu, para ser justo, Deputado Ivan Valente, concedi 

12 minutos ao Deputado Assis do Couto e vou conce-
der 12 minutos a V.Exa. para sua explanação.

Com a palavra o Deputado Ivan Valente.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Sr. Presi-

dente, Sras. e Srs. Deputados, público presente, eu 
quero, em primeiro lugar, dizer que a nossa presença 
aqui na Mesa deve-se ao fato de que fomos nós que 
convocamos audiência pública aprovada na Comissão 
de Defesa do Consumidor. Na última reunião fomos 
avisados de que a faríamos conjuntamente, mas só 

vejo aqui da Comissão de Defesa do Consumidor o 
Deputado José Carlos Araújo, que nos acompanha. 
Então, o nosso papel aqui é duplo na condição de pro-
ponente, mas também não há presente uma entidade 
defensora dos consumidores e, me perdoem, isso é 
uma injustiça.

Eu começo dizendo isso: percebi, pelo público 
presente, que estão representadas corporações, bas-
tante bem representadas. Mas como a defesa do con-
sumidor é um interesse difuso e menos organizado o 
consumidor não está tão representado, mas a pirâmide 
dos integrados, a que se referiu um dos oradores, ela 
é só cabeça da pirâmide. Eu quero tentar ver qual é a 
importância da fusão para a base da pirâmide social, 
ou seja, para todos os cidadãos brasileiros e consu-
midores porque isso impacta milhões de consumido-
res brasileiros.

E, por isso, eu quero dizer que estranhei que o 
representante do BNDES, como primeiro expositor, não 
nos tenha dito – parece-me que há dinheiro público nes-
sa fusão – não nos tenha esclarecido de pronto qual é 
a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e social nesse processo, com quanto ele 
entra, que condições tem o contrato? Sé é que entra, 
mas se ele está aqui é porque entra. Isso gera emprego? 
é de interesse público? Para podemos dizer o seguinte: 
o que beneficia mais o cidadão, esse empréstimo para 
a fusão, ou outro tipo de empréstimo?

Eu não consegui obter essa informação, mas eu 
sei que pelos dados divulgados pela imprensa no fi-
nal do ano passado a Sadia tinha uma dívida bruta no 
valor de 8,5 bilhões de reais e até hoje não sabemos 
o montante da dívida, qual o valor correspondente a 
prejuízos obtidos com aplicação no mercado de deri-
vativos, ou seja, o mercado especulativo. E por que o 
Estado precisa salvar empresas privadas que apostam 
na especulação? Essa pergunta ficou no ar. Eu a faço 
aqui em nome da defesa dos consumidores. Então, 
eu quero saber qual é a ordem de prioridades que o 
BNDES estabelece nos seus empréstimos, quem se 
beneficia e por quê. Essa é a primeira pergunta.

Eu entendo que o BNDES deveria, inclusive, em 
primeiro lugar, fazer as exigências de contrapartidas 
sociais prevista em contrato para injetar dinheiro público 
em qualquer tipo de atividade, nessa também. Então, 
espero que a questão do emprego esteja contemplada 
também nesse processo.

Segunda questão. Eu quero dizer o seguinte: 
nós já acompanhamos aqui no Congresso Nacional, 
a ideia de que a fusão é sempre boa. E eu quero ne-
gar isso. Nem sempre a fusão é boa e, na maioria das 
vezes, ela é prejudicial aos cidadãos e aos consumi-
dores. Agora, ela é geralmente benéfica ao lucro das 
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empresas, e das grandes empresas e dos monopólios 
que se forma, certamente.

Eu quero me referir a 2 grandes empresas, a 
AMBEV, fusão da Brahma com a Antarctica. Dizem: 
“Criamos uma das maiores empresas nacionais de 
bebidas”. Hoje ela está internacionalizada e se chama 
INBEV. Uma empresa belga comprou o capital.

Sobre a Companhia Vale do Rio Doce, que foi 
privatizada criminosamente no Brasil, eles dizem: “A 
Vale é orgulho nacional”. Ela é nacional, mas agora, 
há um ano, ela ia comprar uma outra empresa, com 
capital, chamada Xstrata, e a desnacionalização do 
seu capital seria maior. Ou seja, as decisões tomadas 
seriam internacionais, e não tomadas aqui no territó-
rio nacional.

Então, eu não acredito muito nessa ideia de que 
tenhamos de criar grandes empresas competitivas. 
Aliás, a própria exposição já mostrou que é possível 
a imediata associação com outros grandes grupos, 
Bunge, Cargill e etc., internacionais, que são podero-
síssimos, que fazem ofertas “generosas”, entre aspas, 
e se desnacionalizam. E tem dinheiro público aí.

Eu cito esses exemplos para não se usar esse 
argumento, esse argumento não se utiliza. Aqui se 
tratou de salvar, sim, uma fusão, porque a Sadia e a 
Perdigão foram competidoras de mercado acirradas 
durante muitas décadas, talvez. E elas formaram já 
um monopólio, ou um oligopólio. Mas agora eu queria 
saber quem é capaz de dizer que essa fusão não es-
tabelece um monopólio?

Essa é a resposta que o CADE tem de dar, cer-
tamente. Mas é só olhar o panorama, ver aqui o sig-
nificado de uma empresa dominar quase 90% dos 
congelados de massa e etc., o peso que ela tem no 
conjunto, na cadeia. Não é à-toa que a exposição do 
CADE aqui foi a seguinte: o acordo pede a separação 
de estruturas operacionais e administrativas, mas eu 
acharia mais interessante que ele dissesse que não se 
pode coordenar preço, quantidade, qualidade e compra. 
Em nome da defesa dos consumidores, espero que o 
CADE esteja muito preocupado, Dr. Furquim. 

Pude observar também que há muitos aqui do 
que se chamou de representante dos integrados, dos 
que produzem e são integrados em toda uma cadeia. E 
quero falar da cadeia como um todo, desde o material 
genético, como foi dito aqui, ao grão, ao animal vivo, 
passando pela produção industrial, pela distribuição, 
pelas compras pelos mercados, até o consumo final. 
Ora, quem detém um monopólio como esse pode im-
por preço e qualidade. (Palmas. ) Pode impor preço e 
qualidade! Em todos o sentidos. 

Não me iludo com a ideia de que os pequenos 
fornecedores e produtores, como foi dito aqui, querem 

se integrar e negociar com uma empresa do porte da 
Brasil Foods. Aliás, não entendi por que usaram a pa-
lavra “Foods”, quando poderiam ter usado “alimentos” 
ou “alimentação”. Por que o nome estrangeiro? (Pal-
mas.) Depois eles poderiam dizer por que utilizaram 
o nome em inglês, se é mais atrativo no mercado in-
ternacional.

Registro que cada um dos produtores, sem dú-
vida, trata de um quinhão. Quando a empresa produz, 
pela própria grandeza, por sua interferência no merca-
do de produção de carne industrializada, de diversos 
produtos, no mercado de massa, ela tem um poder 
fenomenal. Esse é o poder do monopólio.

Estou aqui na condição de representante da de-
fesa do consumidor e digo que essa fusão fere dura-
mente o Código de Defesa do Consumidor, a Lei nº 
8.078, de 1990. Fere também – está aqui o represen-
tante do CADE –, segundo minha modesta opinião, 
a Lei nº 8.884, de 1994, que transforma o CADE em 
autarquia, mas “dispõe sobre a prevenção e a repres-
são às infrações contra a ordem econômica e dá ou-
tras providências”. 

Lerei trechos dessa lei, que diz que constitui in-
fração se a nova empresa tiver o objetivo ou a possi-
bilidade de causar as seguintes ações:

“Art. 20....... ........................................ ...
..... ...................................................... ...
I – limitar, falsear ou de qualquer forma 

prejudicar a livre concorrência ou a livre ini-
ciativa.”

É evidente que uma fusão desse tipo atinge a 
concorrência. Ela limita e estreita a concorrência. Está 
mais do que claro isso.

Continua o inciso II:

“II – Dominar mercado relevante de bens 
ou serviços.”

É óbvio que domina o mercado.

E conclui no inciso IV: 

“IV – exercer de forma abusiva posição 
dominante.”

Não digo que ela vai exercer, mas, claramente, 
está em condições fazê-lo. 

Não é à-toa que o CADE, órgão de defesa da 
concorrência, está tomando os cuidados. Mas regis-
tro que, por mais criterioso que seja o órgão governa-
mental, essas decisões são técnicas e políticas. Tem 
capacidade de pressão quem tiver poder econômico 
no País. Por isso os juros não caem no Brasil, que tem 
a maior taxa do mundo. Quem controla nosso País? O 
capital financeiro, em particular, a nossa dívida públi-
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ca, a emissão de títulos públicos e assim por diante. 
Mas as grandes empresas também têm grande poder, 
inclusive na representação do Congresso Nacional, 
onde têm influência muito grande.

Então, entendo que devemos ser devida e imensa-
mente cautelosos com essa questão. Não acredito que 
uma empresa desse porte não possa ter capacidade 
de pressão, de determinação em várias das incidências 
do mercado. Em todos os sentidos. Acho que o Brasil 
já é extremamente tolerante com os monopólios – e 
nós sabemos que a tendência mundial é pela mono-
polização. É por isso que se criam contrapesos. Cabe 
a legislações e órgãos como o CADE impedir isso. 

Por tentar aqui representar o que seria interesse 
do cidadão e do consumidor, não posso, com o Depu-
tado Assis do Couto, ex-colega do PT... S.Exa. inclusive 
falou sobre o projeto socialista do Presidente Lula. Eu 
já saí do PT há algum tempo porque de socialismo lá 
tem pouco coisa, então pulei fora. Mas o problema aqui 
é outro. Trata-se somente de regulamentar, estabelecer 
parâmetros mínimos que interessem ao conjunto da 
cidadania e a um setor maior, que são os chamados 
integrados na cadeia.(Palmas.) Também esses!

Não queremos que empresas brasileiras vão à 
falência, pois, assim, os trabalhadores perdem emprego 
etc. Portanto, não é benéfico, é maléfico. Mas há outras 
questões que dizem respeito a prioridades nacionais. 
Por isso fiz a primeira pergunta ao BNDES, que repre-
senta aqui também o Governo: por que socorrer uma 
empresa e injetar recurso nesse tipo de fusão? Que 
ordem de prioridades devemos ter? 

Peço-lhes desculpas porque pretendia discutir 
essa questão na Comissão de Defesa do Consumidor, 
mas tudo foi embolado junto. Sei que não há represen-
tação de defesa do consumidor e, às vezes, precisamos 
remar contra a corrente para aumentar a musculatura 
política e intelectual também. Por isso, coloquei-me à 
disposição e vou levar esse debate à CDC, juntamente 
com o meu colega José Carlos Araújo, que tão bem 
representa a Comissão aqui. 

De qualquer forma, tive importante aprendizado 
aqui. Sei que as representações patronal e de peque-
nos produtores trouxeram aqui suas demandas, mas 
peço a todos que tenham a tolerância necessária para 
entender o que é interesse difuso do consumidor. A 
pessoa que faz compras no supermercado vê o pre-
ço aumentar e a qualidade cair, mas não tem a quem 
recorrer, pois ela está na ponta da linha. Por isso o 
Congresso Nacional tem um peso. Por isso foi criada 
uma legislação voltada para a defesa do consumidor. 
Mesmo assim, ela é desrespeitada diuturnamente, de 
norte a sul do Brasil.

Agradeço à Mesa a tolerância. Muito obrigado 
pela atenção. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Ivan Valente. 

Passo agora à lista dos Deputados inscritos para 
o debate, salientando, mais uma vez, que cada Depu-
tado tem direito a 3 minutos. Peço a S.Exas. que res-
peitem o tempo, pois, a qualquer momento, poderemos 
entrar na Ordem do Dia e teremos de finalizar nossa 
audiência pública.

Com a palavra o nobre Deputado Zonta.
O SR. DEPUTADO ZONTA – Sr. Presidente, 

nobres colegas Parlamentares, cumprimento os re-
presentantes do CADE e do BNDES; os 2 requeren-
tes, Deputados Assis do Couto e Ivan Valente; espe-
cialmente os amigos e representantes da Sadia, Dr. 
Gilberto Tomazoni e Dr. José Fay, aqui presentes; os 
agricultores, na pessoa do Valdemar Kovaleski; os sui-
nocultores, na pessoa do Presidente da Associação 
dos Suinocultores; e todos os trabalhadores no setor 
de carnes, na pessoa do Dr. Miguel Padilha, Presiden-
te da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Carne, Indústrias da Alimentação e Afins do Estado 
de Santa Catarina. 

Para mim, é difícil, neste momento, falar da his-
tória, do surgimento do sistema de fomento, do coo-
perativismo, de que também faço parte, daquilo que 
representa as marcas Sadia e Perdigão e, principal-
mente, daquilo que representa o produtor nesse con-
texto, bem como o trabalhador vinculado às fábricas. 
Até porque, ao falar, coloco meu sentimento de filho de 
agricultor de Lindoia do Sul, que hoje ainda trabalha, 
mas pouco, e que, desde 1952, passou a ser um dos 
primeiros fomentados da Sadia. Quando ainda vivo, o 
capitão da indústria, Atílio Fontana, como o foi o Saul 
Brandalise, visitou meu pai e pediu-lhe que passasse 
a ser criador fomentado da Sadia. Então, é difícil falar 
sobre isso. 

Da mesma forma, para mim, foi muito difícil ouvir 
que, em função da crise mundial, houve – espero que 
tenha sido esse o motivo primeiro – a necessidade de 
se fazer uma fusão entre 2 grandes empresas nacio-
nais e internacionais, a Sadia e a Perdigão. 

Aí apresento a primeira questão: a fusão destina-
se a salvar as empresas de uma situação clara? Já 
passamos pelo episódio do Frigorífico Chapecó, que 
nos trouxe muito dissabor. Caso seja este o objetivo, 
vou na mesma linha do Valdemar Kovaleski, estou de 
acordo com a fusão.

Além disso, essa fusão é para aumentar a com-
petividade? Esperamos que sim. Essa fusão é para 
manter os empregos e ampliar a expectativa de em-
pregos? Essa fusão é para aumentar a perspectiva dos 
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fomentados ou integrados de ter espaço para continuar 
produzindo e entregando para as empresas?

Esses questionamentos são necessários. 
Quanto às marcas, elas desaparecerão com a 

fusão? O maior valor que temos a considerar neste 
momento, além, primeiramente, do produtor e do tra-
balhador, não seria a Brasil Foods. Seria melhor que 
esse nome fosse apenas a razão social, mas que as 
marcas Sadia e a Perdigão continuassem, pois são 
patrimônio nacional, marcas de respeito em todos os 
recantos. Isso vai continuar? Está no contexto das 
discussões?

Já foi dito aqui, e não vou repetir, sobre a ques-
tão das expansões das plantas. Onde existem plantas 
hoje elas vão ser suprimidas ou não?

Como ficam os municípios que apostaram tudo, 
investimentos e empregos? Como eles serão compen-
sados? Existe alguma tendência? É lógico que, se for 
para diminuir emprego e a qualidade do atendimento, 
não há razão para a fusão. 

Nessas condições, as respostas afirmativas, des-
de que venham somar e trazer competitividade... Preo-
cupa-me muito o fato de alguns grupos internacionais 
entrarem e comprarem todos os pequenos. É outra 
preocupação que tenho.

Conforme o segundo levantamento, exposto aqui 
pelo Dr. José, temos perto de 70% de capital nacional, 
ou seja, o controle acionário é brasileiro. Isso é um ponto 
positivo. É lógico que iremos fortalecer as cooperativas 
também, porque precisamos dessa competição. Todos 
têm de sobreviver.

Nesse particular, temos de buscar uma forma 
de apoiar essa fusão, desde que mantenham os em-
pregos, criem expectativas de ampliação e ampliem a 
relação com o produtor para que ele possa ter renda. 
Afinal de contas, está difícil lá no campo.

Precisamos continuar a expansão das empresas, 
com as marcas. Acima de tudo, registro que o setor de 
produção de alimentos é a âncora da estabilidade na-
cional. Nenhum setor no Brasil tem tanta importância 
social e econômica quanto o agronegócio – o pequeno, 
o médio e o grande. Basta ler a última edição da revista 
Veja, na qual um especialista, o investidor americano 
Jim Rogers, diz: “A riqueza virá do campo”. Para nós 
não é novidade. É novidade para quem duvida. E aí 
ele destaca a posição do Brasil. Mas ao sacrifício de 
quantos isso representa? Então nós precisamos dar 
a contrapartida.

Eu gostaria de colocar essa questão como pre-
ocupação, mas ao mesmo tempo dizer que nós não 
podemos dispensar esse modelo. Nós temos o modelo 
independente, o fomentado e o cooperado. São 3 mode-
los. Temos que ir aperfeiçoando, mas precisamos dele, 

do contrário não vamos a lugar algum. Precisamos ter 
o emprego garantido, ampliação desses empregos e 
precisamos garantir a situação do produtor. 

Finalmente, uma pergunta ao representante do 
BNDES. Se o agronegócio brasileiro é o único setor 
superavitário e a âncora da estabilidade, é o que dá o 
maior superávit da balança comercial, representa 36% 
dos empregos, por que o BNDES está investindo no 
setor apenas uma média de 3%? Por que o BNDES, 
quando é para socorrer uma montadora de automóvel 
– juntos, todos não têm tantos empregos quanto essa 
empresa que estamos discutindo –, age rápido, mas 
quando se trata de buscar dinheiro para uma peque-
na agroindústria, para o produtor, tem que fazer uma 
ladainha inteira? Eis o exemplo que temos aí, fazem 7 
meses que o BNDES está levando adiante. (Palmas.) 
Os produtores encaminham financiamento para inves-
timento e têm que entregar até a esposa para poder 
ter o direito. Por que o BNDES não se coloca como 
banco de desenvolvimento econômico e social? Nes-
se social é que está na dúvida. E nós queremos, para 
poder melhorar isso, a diretoria do agronegócio coo-
perativa no BNDES.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Com a palavra o Deputado Valdir Colatto por 3 mi-
nutos.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. convidados, 
membros da Sadia/Perdigão, primeiro as escusas, De-
putados, por nós estarmos tratando de uma questão 
importante para o País com o Ministro da Agricultura, 
com a bancada do nosso partido, o PMDB. Trata-se do 
índice de produtividade. Imaginem: nós discutimos aqui 
suinocultura, avicultura, sob pena de sermos desapro-
priados para reforma agrária se não tivermos produtivi-
dade. A indústria de aves, dias atrás, diminuiu 20% da 
produção para poder ficar viável e buscar mercado. A 
suinocultura está com um prejuízo – o nosso Presidente 
da ABCS sabe – De 70, 80 reais por cabeça de suíno, 
e nós estamos discutindo índice de produtividade. Se 
não dá lucro, se é inviável, mas você tem que produ-
zir. Na agricultura é assim, não é como numa fábrica, 
Deputado Ivan. Se você tem uma fábrica e ela dá pre-
juízo, fecha-se a fábrica. Se você tem uma loja, deu 
prejuízo, fecha a loja. Na agricultura você é obrigado a 
produzir. Mesmo que venda o milho agora a 8 reais o 
saco, o suíno a 1,70, toda a produção, mas você tem 
que produzir. É uma coisa estranha. 

Nós conseguimos tirar a posição do nosso partido, 
que recomendou ao Ministro da Agricultura que não 
assine a portaria, Deputado Micheletto, com alteração 
do índice de produtividade. (Palmas.) Nós queremos 
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discutir esse assunto com o Brasil, com a área técnica, 
mudar os critérios de como analisar isso, para depois 
trabalharmos a questão da busca de mais terras para 
reforma agrária. Já temos 77 milhões de hectares para 
reforma agrária – que é tudo que se planta neste País; 
só que da reforma agrária tem 1 milhão de famílias e 
planta-se 5,5 milhões. Essa é uma discussão que nós 
estamos fazendo. 

Eu não pude acompanhar a discussão, li mais 
ou menos alguma coisa, mas não pude acompanhar a 
participação das empresas, do BNDES. Vi aqui o De-
putado Zonta levantando uma questão, que eu queria 
emendar depois. É o seguinte: se a suinocultura está 
mal e não está conseguindo se manter por falta de 
renda, por que está-se financiando novos empreen-
dimentos, novas unidades para que entre nesse pro-
cesso – se é que temos aí um excesso de produção e 
o produtor está dando prejuízo.

Eu não vou entrar na discussão aqui sobre se 
é boa ou ruim a questão da fusão. Com certeza, pior 
seria se fosse o caso de uma dessas empresas desa-
parecer, pela tradição que têm a Sadia e a Perdigão. 
Nós de Santa Catarina trabalhamos muito isso, sabe-
mos da importância que têm a Sadia e a Perdigão na 
economia de Santa Catarina e do Brasil, da competi-
tividade internacional que possuem. Nós temos con-
dições de enfrentar. Eu vi as “Tyson” da vida e outras 
empresas que nós temos de enfrentar. E isso não é 
uma briga pequena, pelo que vi, e temos que ter for-
ça para isso. 

Então, eu acho que é uma decisão das empre-
sas, do mercado. Já sei que foram buscadas ações no 
mercado, tem dinheiro envolvido. E estamos torcendo 
para que as empresas continuem em pé, tocando a 
vida, mas é preciso também que as empresas vejam 
toda a cadeia produtiva. 

E nós aqui, na Comissão da Agricultura – o De-
putado Fábio Souto, nosso Presidente, e todos sabem 
– Defendemos o produtor. É claro que o agronegócio 
faz parte de tudo. Se você não tem a indústria para con-
sumir a produção, também não tem por que produzir. 
Mas nós precisamos que toda a cadeia trabalhe esse 
processo e toda a cadeia ganhe. O agronegócio está 
aí com 33% da exportação, quase 40% dos empregos, 
balança superavitária. Alguém está ganhando nesse 
negócio e não é o produtor. Essa é a nossa discussão. 
O produtor está perdendo dinheiro. (Palmas.)

Então, se nós não mantivermos esse produtor 
em pé não tem indústria, não tem transporte, não tem 
BNDES para financiar, não tem o que nós discutirmos. 
Então, essa consciência – eu já falei com alguns direto-
res das empresas – tem que haver em todo o sistema 
do agronegócio, porque, aqui a pouco, Gilberto, nós 

teremos lá o nosso produtor abandonando o campo, 
porque ele não tem renda, e ninguém vai trabalhar de 
graça. É o produtor que está envelhecido, não con-
segue mais manter essa produção, é o filho que foi 
embora, que não fica na propriedade. Nós temos que 
achar uma fórmula. 

Eu quero apresentar aqui uma proposta aqui, Sr. 
Presidente: que se crie uma subcomissão, um grupo 
de trabalho na Comissão de Agricultura para que nós 
intermediemos essa discussão entre as empresas e 
os produtores. (Palmas.)

Todo mundo sabe que a reclamação não vai lá 
para o dono da empresa, para não sei quem, ela vem 
em cima dos políticos. Nós Deputados, Zonta, que 
vamos lá para a base é que recebemos a pressão. O 
pessoal vem e diz: “Deputado, estou desistindo, não 
aguento mais, vou embora; recebi tanto, deixei de re-
ceber tanto, eu fiz um empreendimento aqui para fazer 
um investimento numa questão aí do ciclo completo. 
Daqui a pouco chegou o técnico e disse que não tem 
mais o ciclo completo, que se eliminou isso. Mas eu já 
fiz um financiamento para 2022. Quem vai pagar essa 
conta?” E nós temos que garantir a renda.

Tenho uma proposta aqui na Casa, que é um 
projeto chamado seguro-renda. Quando o trabalhador 
na cidade perde o emprego, o que acontece? Ele tem 
o seguro-desemprego. E quando o agricultor perde a 
safra, o que acontece? Dívida no banco, patrimônio 
dele em risco. Então, nós temos que ter seguro-renda 
para que o agricultor tenha garantido o custo de pro-
dução e mais a sua renda, que é fruto do seu trabalho. 
Enquanto nós não chegarmos a essa equação para 
resolver isso... É como as empresas. Se a empresa 
não tem lucro, o que acontece? É inviável, tem que 
fechar. Agora, o produtor, mesmo tendo prejuízo, tem 
que continuar na atividade, senão vão desapropriá-lo 
para a reforma agrária, pelos índices de produtivida-
de. (Palmas.)

Vejam a incoerência, a pressão que esse agri-
cultor está sofrendo. Então, é parceria, mas parceria 
é boa quando todo o mundo ganha. Se só uma ponta 
ganha e a outra não ganha, não é parceria. E nós pre-
cisamos discutir isso, para buscar solução.

Tem pessoas que hoje mesmo me ligaram dizen-
do: “Olha, se nós não acertarmos isso aí ou nós vamos 
fazer uma briga com as empresas ou vamos buscar 
uma outra saída”. Tem uns radicais aí que estão bus-
cando acabar com as parcerias. Nós concordamos em 
que não é possível isso. Temos que manter o produtor 
lá. Mas tem que fazer um contrato claro, transparente, 
em que o agricultor, quando fizer investimento, pelo 
menos seu contrato tenha a maturação suficiente para 
que ele pague as contas.(Palmas.)
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Daqui a pouco, ele faz um financiamento de 10 
anos, e em 5 anos chega lá a empresa e diz: “Olha, 
não queremos mais sua atividade”. E aí o que ele faz? 
Vai quebrar, ficar devendo ao banco. Então, é uma 
parceria que temos de ver no dia a dia. Estamos aqui 
para ajudar. E a proposta que faço ao Presidente Fá-
bio Souto é no sentido de que seja criado um grupo 
de trabalho ou uma subcomissão para encontrar uma 
saída entre as empresas e o produtor, a fim de que 
todos ganhem.

Nesses dias me disseram que seria bom se vol-
tasse o tempo – não sei se existiu – em que 50% da 
produção era verticalizada e 50% era independente. 
Que esse modelo voltasse, para haver equilíbrio de 
mercado, de empresa. Não sei se isso é viável ou não. 
Essa foi a proposta que nos apresentaram para que 
possamos manter o produtor independente, manter 
as empresas e a integração, modelo pioneiro de San-
ta Catarina, criado pelo Sr. Atílio Fontana. Enfim, que 
possamos buscar uma saída.

O quadro atual realmente nos preocupa. Hoje 
mesmo o Governador de Santa Catarina, Deputado 
Zonta, está baixando um decreto que retira o ICMS 
do preço do suíno para a venda fora do Estado, 12% 
em Chapecó, para tentar dar um fôlego para os produ-
tores, principalmente os independentes, conseguirem 
colocar seus produtos no mercado.

Esse é o desafio. Está aqui presente o Kovaleski, 
Presidente do Sindicato dos Criadores de Aves de 
Santa Catarina, que sabe muito bem do que estamos 
falando. Temos de realizar um encontro, sem briga, 
sem rusgas. Um precisa do outro. A cadeia toda preci-
sa também, porque o agronegócio está sendo um bom 
negócio, vamos dizer assim. E todos têm de ganhar. 
Do contrário, uma ponta não conseguindo sobreviver, 
vamos ter problemas.

Agora estamos resolvendo a questão ambiental. 
Quero pedir às empresas de Santa Cataria...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Deputado Valdir Colatto, peço a V.Exa. que conclua.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Vou 
concluir. Peço às empresas de Santa Catarina que 
observem a questão ambiental. Isso é importante. Os 
Deputados Heinze e Micheletto sabem que há um 
pessoal fechando aviários e criatórios de suínos por 
causa do meio ambiente.

Em Santa Catarina, conseguimos fazer o Código 
Ambiental Estadual, o que facilitou. E pedimos que as 
empresas ajudem nesse processo ambiental também, 
porque não é possível que apenas o produtor fique 
com esse mico para resolver.

Estamos dispostos a fazer essa parceria. Sr. 
Presidente, deixo aqui registrada a proposta. Peço a 

V.Exa. que já aceite nosso requerimento verbal, e de-
pois o formalizamos, para criar um grupo de trabalho 
a fim de discutir a relação entre empresa, produtor 
rural e integrado para que possamos todos nos abra-
çar e que todos ganhem. Vamos fazer uma conta de 
ganha e ganha, porque senão as coisas realmente se 
complicam.

Deixo registrada essa posição para que saiba-
mos que a situação do produtor não é boa. Peço que 
as empresas reavaliem, principalmente nessa fusão, 
a questão do ciclo completo. Parece-me que é uma 
política das empresas: onde havia o ciclo completo, 
você elimina e apenas tem o criatório do leitão e da 
engorda. Esse pessoal ficou com o mico na mão, com 
financiamentos a longo prazo e não sabe o que fazer 
da vida. Temos de acertar isso e dar um prazo para 
maturação, a fim de que eles possam reconverter em 
determinado tempo. Do contrário, estaremos inviabili-
zando as propriedades.

Parabenizo V.Exas. pela realização desta audi-
ência pública. Infelizmente, não pude ouvir todos, mas 
com certeza ficou registrado nos Anais e vamos pro-
curar nos informar para termos melhor posição.

Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. analisasse o 
requerimento de criação de um grupo de trabalho para 
intermediar o processo e para buscar uma solução para 
a questão da empresa integrada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Pois não, Deputado Valdir Colatto. A sugestão de V.Exa. 
vai ser acatada por esta Presidência e com certeza 
vamos fazer uma comissão de Deputados para acom-
panhar toda a questão da fusão e os passos seguintes 
que vão ser dados.

Mais uma vez peço aos nobres colegas – V.Exas. 
sabem que eu sempre procuro conceder um tempo a 
mais – que respeitem o prazo, senão outros Deputados 
não vão falar e os expositores não vão ter tempo de 
fazer a réplica, o que é muito interessante para finali-
zarmos com objetividade os trabalhos desta reunião.

Com a palavra o Deputado Moacir Micheletto.
O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – Sr. 

Presidente, quero cumprir o prazo, conforme solicitação 
de V.Exa. Vou inclusive dispensar a saudação à Mesa 
e às pessoas que aqui se fazem presentes.

Deputado Assis do Couto, esta audiência públi-
ca, ao menos para nós, é de suma importância. Daqui 
teremos condições de buscar um caminho e de fazer 
uma grande reflexão.

A minha intervenção será apenas no campo da re-
flexão, como estamos fazendo aqui neste momento. Por 
que não fazer aqui uma audiência pública para questio-
nar a fusão dos bancos, dos banqueiros, que atolaram 
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e continuam atolando a agricultura brasileira com um 
endividamento sem precedentes na história?

Discute-se aqui a fusão dessas duas empresas, 
mas a história e a saga tanto da Sadia quanto da Per-
digão, das famílias Fontana e Brandalise, não podem 
ser questionadas. É motivo de orgulho do Brasil ter 
essas duas empresas, que, tenho certeza absoluta, 
continuarão a servir nosso País.

Quero aqui ainda fazer uma análise, porque te-
mos duas vertentes nesta audiência pública. Uma ver-
tente foi discutir a fusão, e me parece – não quero ser 
repetitivo – que tudo o que foi dito aqui sobre a fusão 
está correto. Mas pelo que se passou aqui, pelo que 
pude ouvir da maioria que se apresentou, comecei a 
fazer uma reflexão sobre a relação entre o integrado 
e a indústria. Acho que esse é o caminho.

Eu estou aqui para defender o produtor rural bra-
sileiro. (Palmas.) Quero deixar claro aos consumidores, 
aos banqueiros e também aos industriais, porque, se 
continuar assim, e é o caso de se fazer uma reflexão, 
a criatura mata o criador. Sem o produtor rural nós não 
estaríamos aqui discutindo. É ele que produz, é ele que 
vai levar lá para o consumidor inclusive a comida barata 
que aí está. (Palmas.) É ele que temos de salvar. 

Esta é a minha posição. Estou aqui inclusive como 
produtor rural. Sou engenheiro agrônomo e pequeno 
produtor. Não sou latifundiário, não. Quero deixar bem 
claro isso. 

Deputado Assis do Couto, fazendo ainda uma re-
flexão, essa fusão dará certo porque, melhor, é entre 
duas empresas brasileiras. Pior seria uma empresa 
estrangeira vir aqui e se fundir com uma das nossas. 
Está de parabéns o BNDES, porque tem de fazer, sim, 
tem que ajudar a fazer com que as nossas empresas 
se estruturem e se multipliquem. O BNDES é banco 
de desenvolvimento. Tem que ajudar, sim. A forma, 
não irei discutir aqui. 

O que eu quero dizer aqui como produtor rural, 
como integrado de uma cooperativa, é que tem de ha-
ver, sim, e agora está em discussão essa fusão, uma 
reflexão neste momento para encontrar um modelo 
diferente da relação entre o integrado e a indústria. 
Este é o caminho. (Palmas.) Por quê? Tenho 3 aviários, 
sou integrado a uma cooperativa, e me orgulho dela, 
formada por pequenos produtores rurais. Somos mais 
de 4.200 associados. A propriedade média não passa 
de 10 hectares, e o nosso faturamento este ano vai 
ultrapassar 1 bilhão de reais. A cooperativa vai bem, 
mas o integrado não. E é isto que precisa ficar claro: 
temos de salvar o criador, e não a criatura. Se morre 
o produtor rural, não tem Sadia, não tem Perdigão, 
não tem BNDES, não tem ninguém, muito menos con-

sumidor, porque o consumidor não come prego nem 
parafuso. (Palmas.)

Então, quero deixar claro, e tenho reafirmado 
isto no relacionamento que mantenho com as nossas 
cooperativas, Deputado Assis, que desse fruto vai sair 
daqui, sim, a forma como iremos relacionar o integrado 
– e ninguém discutiu o integrado aqui –, porque ele é 
a saída, essa é a história. De nossa parte, temos de 
encontrar uma forma e uma saída de como balizar a 
renda daquele que está produzindo com a indústria e 
com o integrado.

Quero fazer apenas essa observação e não me 
alongar mais. Devemos questionar a integração, em-
bora aqui estejamos falando muito da indústria, como 
se ela fosse o lobo mau da história. Há uma terceira 
força – e o Deputado Ivan Valente comentou que deve-
ria estar aqui o representante dos consumidores – que 
estamos deixando de lado. Se pegarmos hoje a renda 
do produtor rural e a renda que a indústria tem, com-
parando o preço do produto quando passa do produtor 
para a indústria, seja ela integrada em uma coopera-
tiva, ou na Perdigão, ou na Sadia, e na hora em que 
cai nas gôndolas dos supermercados, veremos quem 
está ganhando o dinheiro hoje. Não é a indústria nem o 
produtor, mas o cartel, vejam bem, das grandes redes 
de supermercado neste Brasil. Temos de fazer essa 
reflexão, sim. E falo isso sem receio. Se analisarmos 
o preço de um litro de leite que está na gôndola, vere-
mos que quem está ganhando não é aquele que está 
produzindo ou a indústria que o transformou, mas o 
sujeito que simplesmente pegou o produto e colocou 
na gôndola, que dá o preço que bem entende, faz o 
que bem quer. E faz isso com o ovo, a carne, o leite, 
enfim, com todos os outros setores. 

Então, quero fazer aqui 2 observações. Entrou 
um terceiro agente nesse cenário, que são as grandes 
redes de supermercados, pois desses é que temos 
de salvar os consumidores, para que não paguem tão 
caro, pois um só está ganhando, ao menos, levando 
a maior fatia. Devemos mostrar que sem a indústria o 
produtor não vive, mas também mostrar à indústria, aos 
supermercados e ao consumidor que sem o produtor 
rural eles não vivem. E devemos salvar o produtor ru-
ral aqui. Ou seja, devemos achar essa relação entre 
o integrado e a indústria. Vale a pena fazer reflexão, 
devemos buscar esse modelo. 

Falaram sobre o Fundo de Estabilização e do Fun-
do de Catástrofe. Deputado Assis do Couto, quero dizer 
que meu relatório está pronto e vamos entregá-lo. Se 
Deus quiser, ainda na primeira quinzena de setembro, 
vamos aprovar o Fundo de Catástrofe e, pela primeira 
vez, o seguro da produção que estamos fazendo, inclu-
sive, originariamente de proposta do Poder Executivo, 
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e é pensamento do Presidente da República, que tem 
certeza de que esta Casa vai aprovar. 

Para encerrar, uma última observação aos meus 
companheiros da Perdigão e da Sadia – De quem te-
nho orgulho, pois sou de Tangará, no oeste de Santa 
Catarina, de Bianchi, antiga Ponte Alta, hoje Município. 
Lá eu me criei e vi o crescimento dessas empresas. 
Sei o que a Sadia e a Perdigão representam para o 
meu Estado de Santa Catarina. Hoje, moro no Para-
ná, mas sei o que representam essas empresas para 
o Brasil. 

A fusão aconteceu e vai receber o nosso apoio 
nesse sentido, assim como todas as observações fei-
tas pelos Srs. Deputados, pois temos de salvar aqui o 
criador, o produtor rural e, em consequência, salvare-
mos a indústria e o consumidor. 

Para encerrar, vou me somar ao Deputado As-
sis na observação que fez. Entendo muito pouco de 
inglês e fico imaginando se alguém como eu não sou-
ber pronunciar o nome que deram à nova empresa. O 
“marketeiro” que fez isso foi de uma infelicidade total. 
Temos de nos orgulhar de ter um nome brasileiro, nosso, 
nativo, do Brasil. Se eu entender um pouco de inglês, 
eu falo foods, mas se aquele não entender pode falar 
um outro, que é um palavrão. 

Então, temos de mudar, pois tiveram azar enorme 
ao usar esse nome. Procurem outro. 

Contem conosco. Tenho certeza de que essa fu-
são vai dar certo e ajudar o produtor rural brasileiro. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Com a palavra o Deputado Leonardo Vilela, por 3 
minutos. 

O SR. DEPUTADO LEONARDO VILELA – Sr. 
Presidente, senhores expositores, Srs. Parlamentares, 
senhores convidados, eu gostaria de fazer uma reflexão 
e, ao mesmo tempo, uma pergunta ao Dr. Paulo Fur-
quim, sem querer que o CADE adiante a sua posição 
em relação a essa fusão. Parece-me que a questão 
da fusão Sadia e Perdigão foi muito mais uma oportu-
nidade de mercado causada pela situação na qual se 
encontrava a Sadia devido à crise mundial e ao pro-
blema dos derivativos. Parece-me que foi muito mais 
uma oportunidade.

Pergunto ao Relator desse projeto: o que aconte-
ceria se essa fusão não fosse aprovada? O que aconte-
ceria com os milhares de integrados da Sadia, com os 
milhares de trabalhadores da Sadia, de fornecedores e 
com os próprios consumidores, que teriam uma marca 
líder no mercado, marca que tem um market share ex-
tremamente importante, uma participação de mercado 
também muito importante. O que aconteceria com o 
consumidor é também a nossa preocupação. 

Entendo que é uma preocupação de todos nós, 
não só do CADE, mas de nós, Parlamentares, produ-
tores, consumidores, sociedade em geral e do BNDES 
o impacto dessa fusão. É obvio que queremos que 
haja um mínimo de reflexos negativos sobre os traba-
lhadores, por exemplo. Queremos que os empregos 
sejam preservados, que os impactos negativos sobre 
os produtores seja zero, que essa seja uma oportuni-
dade para revermos o sistema de integração que tan-
tos benefícios trouxe aos produtores, à indústria, aos 
consumidores e ao Brasil de forma geral. O sistema 
de integração, sem dúvida, permitiu que fosse trans-
ferida a tecnologia, de forma acessível, ao produtor, 
permitiu que a indústria tivesse uma economia de es-
cala adequada e que o consumidor auferisse tudo isso 
na forma de um produto de melhor qualidade e com o 
menor preço. Permitiu também que o Brasil se tornasse 
um grande exportador e que cada dólar exportado na 
forma de frango e de suíno, agregando valor ao milho, 
significasse renda e emprego no nosso País.

Então, na minha visão, queremos que o impacto 
dessa fusão seja extremamente benéfico a todos os 
elos da cadeia, até porque já houve exemplos ante-
riormente de fusões – e hoje ninguém mais fala disso 
– que causaram polêmica, como, por exemplo, da Gol 
com a VARIG. Vemos que depois dessa fusão, as em-
presas regionais continuam aumentando fortemente 
a sua participação no mercado. De 6%, aumentaram 
para 10%, 12% a participação no mercado global, em 
2 anos, e não houve crise, não houve aumento extor-
sivo de preços ao consumidor. Da mesma forma, acon-
teceu a fusão da Antártica com a Brahma, gerando a 
AMBEV. Ninguém deixou de tomar cerveja porque ela 
ficou exorbitantemente cara por causa dessa fusão, 
importante para manter essas indústrias no mercado 
nacional e para conquistar outros mercado. 

Portanto, é importante, sim, sabermos o impacto 
que essa fusão terá em cada elo da cadeia. Acredito 
que é uma importante oportunidade para aproveitar-
mos ganhos de produtividade, ganhos que porventura 
haja nesse processo, e dividi-los, compartilhá-los com 
todos os outros elos. 

Sr.Presidente, já caminho para a conclusão. Con-
cordo com os Deputados Assis do Couto e Valdir Co-
latto em criar um grupo de trabalho para discutir uma 
nova legislação ou de aprimorar a legislação do sis-
tema de integração que, na minha concepção, é um 
bom sistema, mas que precisa – pelo depoimento dos 
produtores, pelo que ouvimos no dia a dia – garantir 
renda ao produtor. Esse é o anseio de todos nós. O 
produtor precisa ter a sua renda garantida até para 
viabilizar a cadeia produtiva. O objetivo da Comissão 
de Agricultura é, em primeiro lugar, garantir a renda 
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do produtor. Esse é o objetivo, Deputado Homero, pri-
meiro de todos nós. 

Acredito que é um caminho importante o avan-
ço no relacionamento da empresa com os produtores, 
para que essa garantia de renda permita harmonia na 
cadeia produtiva, a fim de que continue competitiva 
e enfrente as grandes multinacionais nos mercados 
externos. Esse setor deve continuar sendo um carro 
chefe das exportações brasileiras, gerando benefícios 
para a economia do Brasil e também empregos e ren-
da no interior.

Sou testemunha, na minha região, o sudoeste 
goiano – onde há várias fábricas da Perdigão insta-
ladas alguns anos para atrás –, da grande revolução 
que houve. Aquela região, de grande exportadora de 
milho e de soja, passou a ter agregação de valor na 
sua matéria prima, o que se refletiu nos níveis de em-
prego, salariais, houve aumento do PIB per capita e 
aumento de renda da população, bem-estar e do Índice 
de Desenvolvimento Humano. 

É óbvio que queremos melhorar e avançar nes-
se processo. Acredito que, pelo equilíbrio, bom senso, 
pela inteligência demonstrada aqui tanto pelos repre-
sentantes da indústria quanto pelos representantes 
dos produtores, e com a boa vontade de intermedia-
ção desta Comissão de Agricultura, desta Câmara dos 
Deputados, possamos avançar e chegar a um patamar 
de garantia de renda que dê ao produtor boa qualidade 
de vida a si e a sua família, além da sustentabilidade 
da cadeia produtiva. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Vilela. 

Passo a palavra ao Deputado Carlos Melles. 
(Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Deputado Alfredo Kaefer. 
(Pausa.) Ausente. 

Concedo a palavra ao Deputado Duarte Noguei-
ra. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Deputado Luis Carlos 
Heinze.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 
Presidente, colegas Parlamentares e debatedores. 

Deputado Assis do Couto, parabéns pelo reque-
rimento. É importante trazermos este tema a debate. 
Algumas questões já foram abordadas e, para não ser 
repetitivo, vou iniciar por um grande problema, apro-
veitando a presença do Dr. Paulo Furquim. 

Quando cheguei a esta Casa, ainda em 1999, 
começávamos a debater, mas infelizmente o assunto 
não foi adiante. Estávamos discutindo esses proble-
mas junto ao CADE e cheguei a levar as indústria do 
Rio Grande do Sul e os produtores para a discussão. 

Dali vimos a grande força do supermercado, quando 
abortaram o processo. 

Precisamos saber de que forma o CADE pode nos 
ajudar. Apenas para que os colegas e os debatedores 
conheçam, citarei um dado que levantei agora. No ano 
passado, as redes de supermercados faturaram 105 
bilhões de reais no Brasil. As 4 maiores redes fatura-
ram exatamente 62 bilhões de reais – apenas 4. Uma 
delas é francesa, o Carrefour; depois, o Pão de Açú-
car, atualmente sócio do Casino, também é francês; o 
Wall-Mart, que é americano, e, por fim, uma rede chi-
lena. Enfim, essas 4 redes faturam hoje praticamente 
60% do mercado. Se eu pegar as 20 maiores redes do 
Brasil, chegaremos a 80% do mercado. 

E como funciona isso? Naquela ocasião, eu já via 
acontecer, e a história se repete até hoje. Eles apertam 
uma Sadia ou uma Perdigão, que são gigantes, e con-
sequentemente essas empresas apertam o produtor. 
E tudo estoura no lado mais fraco. Esse é o primeiro 
problema que estamos vendo, ou seja, a concentração 
nos supermercados. 

Deputado Moacir Micheletto, já criamos uma Co-
missão para discutir o problema do leite, onde traba-
lhamos, quando Presidente desta Comissão; também 
criamos CPIs para a questão do leite no Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goi-
ás. Enfim, vários Estados investigaram e apontaram 
as ações dos supermercados, os pedágios que eles 
cobram das indústrias e, consequentemente, estas 
repassam ao produtor. 

Quer dizer, nem o consumidor leva, nem o pro-
dutor. 

Então, esse é um primeiro processo que deve-
mos enfrentar. 

Deputado Assis do Couto e Presidente Fábio 
Souto, temos de encontrar uma forma de “calçar essa 
bota”. Isso não ocorre apenas com o frango ou com 
o suíno, mas com qualquer produto. Se a Coca Cola 
cabresteia para essa gente, Deputado Ivan Valente, 
imaginem outras. 

Deputado Ivan Valente, estou apresentando aqui 
a concentração dos supermercados. 

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Concordo 
integralmente. Inclusive sou contra a remessa de lucros 
das montadoras para o exterior. Receberam 8 bilhões 
e mandaram 12 bilhões no dia seguinte...

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 
Bem, 105 bilhões foi o faturamento do setor, e ape-
nas 4 redes têm 59% do mercado brasileiro. E 4 re-
des abastecem hoje 120 milhões de bocas no Brasil! 
Imaginem o absurdo!

Eles pressionam as indústrias, as quais, por sua 
vez, pressionam o produtor. É o primeiro problema. 
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Segundo problema. Há distorção, Deputado Assis 
do Couto e Deputado Ivan Valente, quanto aos índices 
de produtividade. Temos debatido o assunto aqui. Não 
se trata de um problema do pequeno, do médio ou do 
grande produto, mas é ele quem está sempre sendo 
apertado por todos. Imaginem a concentração da indús-
tria de máquinas agrícolas, da indústria de defensivos, 
da indústria de fertilizantes. E quem é o dono do óleo 
diesel? A PETROBRAS, que coloca o preço que quer. 
E o produtor vai fazer o quê? Ele tem de comprar. Se 
quiser comprar adubo, o mais caro do mundo está no 
Brasil. Os 3 maiores consumidores de adubo, Índia, 
China e Estados Unidos, recebem subsídios, mas o 
produtor brasileiro subsidia o consumidor, pois arca 
com o preço sozinho. O setor de defensivos agrícolas 
também é altamente concentrado em meia dúzia de 
empresas. O Brasil, no ano passado, gastou 7 bilhões 
com defensivos, Deputado Ivan Valente. Os Estados 
Unidos gastaram apenas 6,7 bilhões, sendo que plan-
tam quase 2 vezes e meia a mais do que o Brasil. Será 
que utilizam menos defensivos? Logicamente que não. 
Então, estamos sendo explorados. Estamos discutindo, 
neste instante, um problema com o Ministro Reinhold 
Stephanes e com o Ministro do Meio Ambiente, pois 
estão querendo retirar 15 produtos, o que vai aumen-
tar em 50% o preço dos defensivos. Imaginem quem 
vai pagar isso? Logicamente, o consumidor. Se eu, na 
condição de produtor, não consigo repassar o preço 
ao consumidor, o processo recai sobre ele.

O diesel é outro exemplo, pois está nas mãos 
da PETROBRAS, o “orgulho nacional”. Deputado Ivan 
Valente, eu produzo arroz em São Borja, onde com-
pro o óleo diesel no posto PETROBRAS de lá – pago 
2 reais o litro. V.Exa. sabe quanto paga um produtor 
em San Tomé na Argentina, também em um posto 
PETROBRAS, bastando cruzar o rio? Paga 1 real e 
20 centavos. Como é que ele pode pagar 80 centavos 
a menos!?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Na Vene-
zuela se paga zero.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 
O.k., mas estou falando em um concorrente meu, por-
que a Argentina exporta ao Brasil arroz, trigo e vinho. 
Estamos discutindo o leite, o suíno e o frango que eles 
também exportam para o Brasil. 

E mais: há a questão da carga tributária. A maior 
do mundo está no Brasil. Essa, a carga tributária que 
temos e que onera todo o processo. 

Vou mais além: a questão do subsídio é um outro 
problema sério, Dr. Paulo Furquim. Para colocarmos 1 
quilo de boi na União Europeia, devemos pagar 160% 
de imposto. Isso para nos equipararmos ao preço deles. 
Para colocarmos 1 quilo de frango na União Europeia, 

são 15% a mais de imposto até a cota de 170 mil to-
neladas. O que exceder a isso paga 80% de imposto! 
E de onde a empresa exportadora vai retirar essa di-
ferença? Logicamente, do coitado do produtor. 

Esses os gargalos que temos de discutir. 
Quando o Brasil aceitou, na Rodada Uruguai do 

GATT, e de lá para é assim. O mundo inteiro disse que 
iria subsidiar a agricultura, tanto é que nos Estados 
Unidos 50% da renda do agricultor é subsídio. E no 
Brasil é o produtor que subsidia o consumidor.

Deputado Ivan Valente, discutimos a dívida agrí-
cola. Se o produtor está devendo muito, todos dizem 
que está ele levando vantagem. Mas é o produtor quem 
está levando prejuízo. Aqui está o Valentini, da ABCS, 
discutindo o problema da suinocultura. Hoje, cada sui-
nocultor independente perde de 80 a 90 reais por suíno. 
Logicamente, as integradoras também têm problema 
– talvez não na mesma intensidade, mas têm.

Esses fatos distorcem. É isso, Deputado Fábio 
Souto, que devemos discutir. Essas são questão re-
ais. Isso distorce toda a nossa competitividade. Mes-
mo assim, o Brasil é o primeiro exportador de frango, 
o primeiro exportador de boi, de soja, de açúcar, de 
álcool e de café. 

Não bastasse tudo isso, há também a questão 
ambiental, que é debitada a 6 milhões de produtores 
rurais brasileiras. E aí vem mais um imposto.

Ora, vencemos barreiras tributárias no exterior, 
barreiras trabalhistas no exterior, barreiras sanitárias no 
exterior, mas se não paramos de produzir, agora vem 
a barreira ambiental. Só nas reservas legais e áreas 
de preservação permanente, segundo o Dr. Evaristo, 
vamos tirar três quartas partes do Brasil –vai será o 
paraíso da humanidade. 

Agora, quero saber o seguinte: como vamos man-
ter os empregos? Esse é o quadro que temos de dis-
cutir: como vamos equacionar e pagar essa conta?

Sou mais realista que o rei, ou seja, faço lei de 
qualquer jeito e toco em cima do produtor.

E o sistema financeiro, Dr. André!? E falamos no 
BNDES. O coitado vai comprar um pequeno trator e 
levará mais de 1 ano para conseguir empréstimo. 

Quando estávamos discutindo o crise no setor, o 
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal empres-
taram 5 e meio bilhões apenas para a PETROBRAS. 
Cinco e meio bilhões salvariam toda indústria de ave, 
de suíno, de bovino, sei lá, tudo do Brasil. E não havia 
financiamento. 

Vejam que, para a PETROBRAS, foram 5 e meio 
bilhões, na época da crise, durante o episódio da cri-
se. 

Temos de trazer à tona essas questões, e as es-
tou trazendo e vou discutir sobre elas quantas vezes 
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forem necessárias. Este é o papel desta Casa. Seja a 
Comissão de Defesa do Consumidor, seja a Comissão 
de Agricultura, ou outra qualquer, temos de discutir o 
assunto.

Amanhã, Deputado Fábio Souto, com V.Exa. e 
outros colegas, vamos discutir sobre dívida agrícola. 
O agricultor deve 130 bilhões de reais, “tchê”! Como 
vai saldar? São impostos para todos os lados. Estão 
apertados de todos os lados. Esse é o problema en-
frentado pelo produtor de frango, de porco, etc.

Acho que o setor de aves deveria sentar conos-
co para discutir essas questões, como a fusão com o 
setor de suínos. Empresas que estão aqui e quem os 
representam neste instante. 

Esses fatos pontuais distorcem nossa competiti-
vidade. O produtor rural brasileiro é um herói, porque 
ele continua plantando, produzindo, criando! A atual 
carga tributária, que passou de 20%, em 1980, para 
37%, em 2009, será tirada de quem? Ou do consu-
midor ou do produtor, certo? Como disse, esses fatos 
distorcem nossa competitividade e, maduramente, 
temos de acertar. 

Mais uma vez, é mais imposto, é mais imposto, é 
mais imposto! Como vamos fazer? As empresas estão 
cada vez mais concentradas. Sobra para quem? Para 
os produtores brasileiros.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Com a palavra o Deputado Homero Pereira. Logo em 
seguida, falaria o Deputado Gilmar Machado, que, 
junto ao Deputado Assis do Couto, abriu mão de falar 
para passar a palavra ao Dr. Luís Antonio Vasconcelos, 
Presidente da Associação dos Produtores Integrados 
de Suínos do Estado de Minas Gerais, que falará por 
3 minutos. 

Primeiro, ouviremos o Deputado Homero Pe-
reira.

O SR. DEPUTADO HOMERO PEREIRA – Sr. Pre-
sidente, considerando que o Deputado Heinze utilizou 
apenas 10 minutos, também vou abrir mão de 2 minutos 
da minha fala. Falarei apenas durante 1 minuto.

O SR. DEPUTADO ALFREDO KAEFER – Sr. 
Presidente, eu havia me inscrito e acabou passando 
a minha vez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Eu chamei V.Exa.

O SR. DEPUTADO ALFREDO KAEFER – Gos-
taria de falar no final, então. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto ) – 
V.Exa. finalizará, então, a lista de oradores.

O SR. DEPUTADO HOMERO PEREIRA – Sr. 
Presidente, quero apenas registrar minha satisfação 
com esta audiência, parabenizar o Deputado Assis do 

Couto e também o Deputado Ivan Valente, que regis-
trou aqui a opinião dos consumidores.

Somos representantes dos produtores. Há coisas 
que fazemos porque gostamos, há coisas que fazemos 
porque é preciso. No caso dessa fusão, todos nós que 
acompanhamos as notícias nos jornais – obviamen-
te não nos aprofundamos na análise do balanço das 
empresas –, consideramos ser necessária para sal-
var uma das empresas que, por conta não apenas da 
crise global, mas de desvio de função de derivativos 
etc., fugiu um pouco do foco, e não foi o caso de uma 
apenas. Inúmeras empresas brasileiras se deixaram 
seduzir pelo canto da sereia no que diz respeito aos 
derivativos e acabaram se dando mal. Tomara que es-
sas crises sirvam de lição, porque outras virão. Nós, 
que tratamos do endividamento, sempre dizemos aos 
amigos, produtores rurais, que temos de aprender com 
as crises. Elas têm que ser pedagógicas. Tomara que 
essa crise que pegou todo o elo da cadeia produtiva 
seja pedagógica, porque certamente virão outras. 

Nós apoiamos essa fusão, até para salvar um ne-
gócio. E ficamos orgulhosos quando vemos que, não 
obstante todos os problemas, temos de nos debruçar 
sobre a regulamentação da relação das empresas com 
integrados e até com cooperados. 

E ouvi um desses cidadãos reclamando da sua 
cooperativa, dizendo que ela vai bem e o cooperado 
vai mal. (Palmas.) Isso é uma distorção do coopera-
tivismo. Já vimos exemplos de cooperativas, com a 
maior delas, a COTIA, que quebrou por problema de 
gestão, por não cumprir sua função enquanto ente efe-
tivamente cooperativado. Não era problema de filosofia 
cooperativista, mas de gestão.

Esperamos que toda essa crise sirva de lição 
para a nova empresa, que vai se chamar BRF, muito 
mais focada no mercado externo. E o CADE tem im-
portante papel nisso.

O Deputado Heinze, apesar de sua experiência, 
levantou um caso importante a respeito da distribui-
ção. Acho que estamos discutindo muito, da porteira 
da fazenda para dentro, sobre o endividamento do 
setor rural. E tentam impingir todo tipo de problema, 
seja ambiental ou a respeito do índice de produtivida-
de etc. E na ponta da distribuição – e sinto que todas 
as indústrias brasileiras ficam reféns da distribuição, 
hoje toda cartelizada, e essa, sim, na mão do capital 
internacional –, estamos aplaudindo. 

Principalmente o consumidor perdeu o link com 
os produtores do Brasil. Algumas pessoas acham que 
o Danoninho é fruto de um produto industrial, que não 
houve alguém que acordou às 4 horas da manhã para 
tirar o leite e envasá-lo, a fim de que o produto chegue 
ao supermercado. Algumas pessoas compram ham-
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burger e esquecem que demorou cerca de 3 anos para 
que ele se transformasse em produto acabado e fosse 
colocado na mesa do consumidor. Algumas pessoas 
têm preconceito contra o produtor de soja, por exem-
plo, como se o produto fosse uma commodity vendida 
in natura. Não, a soja é o frango que anda; o milho é o 
frango anda, é o porco. Temos de aprender a valorizar 
todas essas commodities, porque são elas que dão 
sustentação e que, principalmente, abastecem a mesa 
do consumidor, que hoje, apesar do salário mínimo que 
ganha, consegue ter acesso ao abastecimento. 

As cidades estão abastecidas. As pessoas acham 
que o campo é muito bom; só que 80% delas optaram 
por morar na cidade. E aqueles que ficaram no campo 
têm que abastecer a si próprio, os 80% que optaram 
por morar na cidade e ainda têm que gerar exceden-
tes exportáveis para o Brasil e superávit na balança 
comercial. (Palmas.)

Parabéns a todos os produtores rurais do País. 
(Palmas.)

Esperamos que essas lições que aprendemos 
durante a crise possam ser pedagógicas no futuro. 

Sempre os senhores encontrarão nesta Comissão, 
sejam os produtores, sejam os parceiros do agrone-
gócio, que entendem que temos de harmonizar todos 
os elos da cadeia produtiva, aqueles que estão antes, 
dentro e depois da porteira, uma relação harmoniosa. A 
parceria só é boa quando todos podem ganhar. Quando 
um elo da cadeia está quebrando, securitizando suas 
dívidas – e amanhã vamos debater sobre este assunto 
–, e quando outros elos, muitas vezes até com apoio 
governamental, estão sendo beneficiados, e vemos os 
balanços bancários, ficamos envergonhados. Ficamos 
envergonhados em ver o consumidor pagando muito 
e o produtor quebrado. 

Parabéns pela iniciativa. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Obrigado, Deputado Homero Pereira.
Passo a palavra ao Deputado Alfredo Kaefer.
Em seguida, para suas conclusões, passarei a 

palavra ao Sr. Luís Antônio Vasconcelos.
O SR. DEPUTADO ALFREDO KAEFER – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Deputados, demais participantes 
desta audiência pública, todos sabem que, qualquer 
que seja a concentração numa atividade econômica, 
ela não é plenamente saudável para a economia. E 
estamos debatendo sobre uma fusão que inevitavel-
mente causa concentração em importante área da 
economia. Mas há momentos em que certas situações 
são inevitáveis. E estou absolutamente convencido de 
que naquele momento não havia outra forma, a não 
ser a fusão da Sadia com a Perdigão. 

Conheço relativamente o setor e penso que de-
veríamos analisar muito mais uma relação de causa e 
efeito. Muito mais que discutir a fusão, temos discutir 
a razão para que isso acontecesse.

Muitos falam de especulação no mercado finan-
ceiro. Mas, na verdade, não é bem assim. Temos de 
lamentar toda vez que uma marca ou nome sucumbe. 
Tenho a Sadia como um símbolo nacional, uma em-
presa líder de mercado, e não temos como não la-
mentar o seu desaparecimento. Provavelmente ficará 
apenas a marca. 

Quero dizer o porquê de continuarem acontecen-
do fusões ou, se não fusões, vários casos de sucum-
bência justamente nessa relação de causa e efeito. 
Falou-se em especulação, mas temos de avaliar que 
nenhum país no mundo tem tamanha instabilidade 
cambial como o Brasil. E muitas empresas foram víti-
mas de situação de câmbio que valorizou o real acima 
de outra moeda em qualquer lugar do mundo. Muitas 
empresas não conseguiram fazer a fusão. Muitas em-
presas estão hoje se debatendo para conseguir liquidar 
o prejuízo de uma defasagem cambial ocorrida durante 
a crise global de setembro. 

Nós não temos política, não dispomos de estabi-
lidade cambial. O dólar subiu, no final do ano, a 2,40, 
batendo 2,50; as empresas foram vítimas e a Sadia 
se viu numa situação de perdas bilionárias e não teve 
outra alternativa a não ser buscar um parceiro. Evi-
dente que ela foi buscar um grande parceiro. Não ia 
pegar uma pequena empresa para se associar. Teve 
que buscar provavelmente o parceiro mais forte que 
havia no mercado.

Por que digo que vão continuar acontecendo fu-
sões? Não temos uma política cambial estável, uma 
política acadêmica de dólar flutuante, inviável para o 
País, que só funcionaria se tivéssemos todas as pré-
condições do entorno dessa condição de dólar flutu-
ante, e não a temos. O Banco Central ataca a entrada 
de dólares. Em vez de usar uma carabina 12, usa uma 
espingardinha de pressão e fica comprando dólar. E 
não consegue segurar o dólar. Isso causa prejuízos 
fantásticos. Depois da crise, o setor de carne teve de 
30% a 50% de queda dos preços internacionais. O dó-
lar foi a 2,40 e agora volta a 1,80, 1,83, 1,85.

Muitas e muitas empresas estão em situação ex-
tremamente complicada: não há competitividade, há 
essa situação de defasagem cambial; as taxas de juros 
continuam altíssimas – e não essa da Taxa SELIC, de 
8,75%, mas aquela do desconto de duplicata que cus-
ta 30%, 40% ao ano, e as empresas são obrigadas a 
pagá-la –, o custo tributário mais alto do mundo, com 
36%, 38% sobre o PIB, e na cadeia produtiva, sim. E 
as empresas exportadoras ficam credoras de ICMS, 
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de PIS e COFINS e por aí afora, penduradas no cabide 
do Governo. Muitas delas tendo que estornar créditos, 
atingindo seriamente seus balanços. 

A fusão da Sadia com a Perdigão tem que ter 
continuadamente atento um departamento como o 
CADE. E isso poderá trazer até reflexo positivo para 
o setor, porque o Governo tem que prestar atenção e 
cuidar de outras empresas que não sejam resultado 
dessa fusão. Se não, elas vão continuar sucumbindo 
e vão acontecer mais e mais fusões.

Quero falar ainda sobre um tema aqui abordado: 
o sistema de integração. 

Tramita aqui, no Congresso Nacional, desde 1998, 
o PL nº 4.378, de autoria do colega Luis Carlos Heinze, 
que regulamenta a relação do sistema de integração. E 
não apenas de aves, mas de suíno, de frutas cítricas e 
uma série de atividades. A matéria precisa ir a plenário 
para ser aprovada. Há movimentos para transformar 
produtores integrados em funcionários, subordinados 
às empresas. Isso não pode acontecer. (Palmas.)

Haverá mais prejuízo, mais custos. E há muito 
pior do que isso: Procuradores do Ministério do Tra-
balho indo a empresas frigoríficas, com temperaturas 
de 17°, 18°, e considerando-as insalubres. 

Esses dias, o Marfrig recebeu multa pesadíssima 
de 300 milhões. Se o funcionário não pode trabalhar 
numa temperatura de 17°, 18°, que dirá o trabalhador 
da construção civil que está em um prédio, assentando 
tijolos no Sul do País, quando no inverno a temperatura 
atinge 8°, 10°? Todos têm que ir para casa. 

Há uma série de regulamentações a serem fei-
tas, uma série de providências a serem tomadas. Não 
funciona a integração por conta própria. Todo o sistema 
de livre comércio de compra e venda está acabando. 
Hoje é impossível. Os custos financeiros tributários a 
logística não permitem ao produtor ter atividade por 
conta própria. 

E o sistema de integração é uma das atividades 
mais saudáveis de que temos conhecimento no inte-
rior do Brasil, com fixação do homem no campo, sua 
remuneração. E digo aos produtores que, se não a têm 
é porque toda a cadeia muitas vezes não é produtiva. 
Tenho certeza de que as empresas integradoras gos-
tariam de melhor remunerar seu produtor. Mas como 
farão isso, quando trabalham constantemente com 
prejuízo? 

É necessário um conjunto de aspectos, como 
tributação, taxa de juros, política cambial, regulamen-
tação adequada, para haver harmonia saudável entre 
o produtor e o sistema industrial para sermos compe-
titivos e podermos levar nosso produto cada vez mais 
e melhor pelo mundo afora.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Obrigado, Deputado Alfredo Kaefer.

Passo a palavra ao Sr. Luís Antonio Vasconce-
los. 

Peço a S.Sa. que se restrinja aos 3 minutos.
O SR. LUÍS ANTONIO VASCONCELOS – Sr. 

Presidente, agradeço ao Deputado Gilmar Machado 
a oportunidade única e ao Deputado Assis Couto por 
ter promovido esta audiência pública.

Represento aqui a Associação dos Produtores 
Integrados de Suínos do Estado de Minas Gerais. Es-
tamos sediados no Triângulo Mineiro, com fornecimento 
acima de 40 mil matrizes suínas para a Sadia. 

Agradeço a oportunidade de poder me manifestar 
sobre a fusão Sadia/Perdigão. 

Em poucas palavras, faço as seguintes consi-
derações:

Enfrentamos hoje desequilíbrio econômico, ético e 
de conduta nas integrações implantadas pela empresa 
na região de Minas Gerais, principalmente na planta 
de Uberlândia, que engloba a região do Triângulo Mi-
neiro e Alto Paranaíba. Os projetos de produção de 
leitões desmamados, que estão na base da produção 
da carne suína e que empregam mão de obra local, 
promoveram investimentos com valores acima de 80 
milhões, com a participação do BDMG, FINDES, Sa-
dia e produtor rural. 

Os projetos implantados na região do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba empregam hoje diretamente 
mais de 3 mil pessoas no campo, gerando alternativa 
de trabalho e especialização da mão de obra rural, 
que até então não encontrava outra opção a não ser o 
êxodo para cidade maior. Entretanto, os projetos estão 
deficitários após sua implantação – começaram recen-
temente, em 2005 –, visto que a forma de conduta da 
integradora Sadia é de que o produtor venda seu pa-
trimônio para financiar os constantes fluxos deficitários 
do caixa, frutos de contratos unilaterais, com preços e 
fórmulas fechadas, nos quais o interesse do mais forte 
sempre prevalece.

Ocorreu que a Sadia nos vendeu um projeto de 
produção de leitões desmamados, e ao BDMG também, 
ao custo de mais de 2 mil reais por matriz, enquanto a 
Perdigão implanta projeto similar em Rio Verde, Goiás, 
financiado junto ao FCO, com custo aproximado de 4 
mil reais por matriz. Projeto composto de gestação, 
maternidade e creche.

A Sadia conduz a relação comercial do projeto 
de forma unilateral, levando o produtor a vender patri-
mônio próprio para financiar o fluxo de caixa deficitá-
rio durante a implantação e execução do projeto, não 
abrindo os próprios custos e remunerando de forma 
inferior aos padrões Perdigão.
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Sr. Presidente, inúmeros produtores estão deixan-
do a atividade, ficando inadimplentes com os bancos e 
fornecedores, ou seja, o projeto que foi oferecido pela 
Sadia como uma atividade financeira lucrativa está se 
tornando um pesadelo para o produtor, que acreditou e 
investiu no referido projeto e que precisa ser revisto.

Sendo assim, pleiteamos que os contratos exis-
tentes da integração sejam urgentemente alterados, 
seguindo os padrões da Perdigão, conforme os de 
Rio Verde/Goiás, e que preservam uma relação mais 
justa de parceria entre a indústria e o produtor, rela-
ção essa que evitará que mais produtores recorram à 
Justiça, paralisem a produção e continuem a promover 
a falência do sistema integração Sadia, na região de 
Uberlândia. Que a BR Foods veja de perto os proble-
mas que ora acontecem na região de Uberlândia, para 
que não seja tarde demais, e o projeto implantado em 
Minas Gerais, com a finalidade de continuar a promo-
ver o desenvolvimento territorial e a sustentabilidade 
financeira, ambiental e social dos projetos, revendo a 
base dos contratos vigentes da integradora e as bases 
dos contratos do BDMG.

Isso se deve, no caso dos modelos atuais de inte-
gração, ao fato de que o produtor não tem para quem 
vender, diferente do pecuarista, que pode escolher o 
comprador a qualquer momento.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Dando sequência, com a desistência do Deputado 
Gilmar Machado, que cedeu a palavra ao represen-
tante dos produtores de Minas Gerais, vamos para os 
encaminhamentos finais.

Depois vamos fazer a rodada. Só peço a todos 
objetividade. Todo mundo já discorreu bastante sobre 
o assunto, já se disse o que se tinha de dizer.

Para os encaminhamentos finais, tem a palavra 
o Dr. André Mendes, representante do BNDES. 

O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA 
MENDES – Obrigado, Sr. Deputado.

Na verdade, consegui entender duas perguntas 
basicamente. Uma é a forma como o BNDES atua e 
pretende apoiar o setor e a cadeia, e a outra é como 
ele participou, apoiou o negócio da Brasil Foods.

O BNDES tem como objetivo promover o desen-
volvimento das empresas brasileiras, o fortalecimento 
de grupos, o desenvolvimento da cadeia, o aumento 
de competitividade. Dentro desse escopo, tem duas 
formas de atuar basicamente. Uma por intermédio 
de apoio financeiro – leia-se empréstimo – a proje-
tos específicos, implantação de indústrias, moderni-
zação, troca de maquinário, compra de implementos 
agrícolas, modernização de pastos, programas com 
equalização do Tesouro Nacional, programas com o 

funding próprio. A outra forma de apoiar as empresas 
é via participação acionária – modalidade um pouco 
diferente do financiamento porque nem sempre envolve 
um contrato específico de financiamento. Vou discor-
rer sobre participação acionária quando for explicar o 
caso da Brasil Foods.

As diretrizes que norteiam a atuação do BNDES 
são definidas pela diretoria do banco, estão descritas 
nas políticas operacionais, que estão à disposição no 
site, www.bndes.gov.br, e têm sustentação no PDP – 
Plano de Desenvolvimento Produtivo do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Faço um parêntese com relação a um ponto que 
o Deputado Ivan Valente comentou: a contrapartida 
social que o BNDES pode exigir ou exige nos projetos 
que apoia. Acho que um exemplo muito gratificante foi 
o apoio à Perdigão, na cidade de Rio Verde, em Goi-
ás. Não só foi provido financiamento para a instalação 
da planta, como também foi dado um financiamento 
a uma taxa de juros muito inferior àquela dada para 
o financiamento da planta, para que fossem feitos in-
vestimentos nas imediações do complexo industrial 
para que possibilitasse infraestrutura etc. Além disso, o 
BNDES tem toda uma área específica – e aí tentando 
responder ao questionamento do Deputado que apre-
sentou o ponto do S do BNDES – para projetos sociais 
e entre eles está a modernização de Prefeituras, para 
que elas possam suportar o aumento ou a necessida-
de na parte de arrecadação tributária.

Citando 2 projetos em curso, que são as hidrelé-
tricas do Madeira, a cidade próxima, Porto Velho, hoje 
passa por um desafio: o aumento da arrecadação sem 
uma estrutura adequada para aproveitar esse aumen-
to. Existem linhas no BNDES que podem suportar e 
ajudar essas Prefeituras, que passam por esse bom 
problema – o aumento de arrecadação –, adequando 
suas necessidades e ajustando as demandas que elas 
venham a ter.

Falando um pouco mais do BNDES, suas deman-
das e seus desafios mudam ao longo do tempo. Para 
que o BNDES possa desempenhar seu papel como 
financiador do desenvolvimento produtivo do Brasil, ele 
também tem que se adaptar aos novos desafios e às 
novas demandas. Nossa função, na verdade, permite 
uma interação muito privilegiada, tanto sob o ponto de 
vista de interação com o Governo Federal como a pro-
ximidade do empresariado. Então, o nível de informa-
ção, o nível de demanda que o BNDES sofre permite 
que ele tenha um determinado senso crítico e uma 
visão tanto da área pública, do Governo, quanto da 
privada para desenvolver novas soluções e desenhar 
produtos que possam atender as demandas do setor 
privado, em consonância com o que está definido pelo 
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Governo Federal como diretriz do desenvolvimento da 
economia.

Recentes mudanças foram feitas na instituição. 
O banco vem tentando captar ou desenvolver uma for-
ma de tangibilizar a inovação e os ativos intangíveis 
para suporte ao financiamento. Mais recentemente, 
todo o setor de agroindustrial sofreu muito com a pres-
são externa no que diz respeito à preocupação com 
o meio ambiente. E o banco já vinha antevendo essa 
preocupação externa e tinha criado, alguns meses 
antes, uma área destinada exclusivamente a projetos 
de meio ambiente. 

É um desafio muito grande. A área acabou de 
ser instalada. Há vários projetos em andamento. Um 
deles é o Fundo da Amazônia, que já está em fase de 
captação de recursos, mas encontra grandes desafios 
em sua frente, em especial, por se tratar de um país 
tão grande quanto o Brasil. 

Essa é a posição quanto à missão do banco e às 
prioridades dadas pela instituição no apoio financeiro. 
Lembrando que o banco está de portas abertas e dis-
posto a apoiar empresas brasileiras com projetos que 
se sustentem e sejam economicamente viáveis, seja 
por financiamento, seja por participação acionária. 

Falando um pouco de participação acionária, e 
o caso específico da Brasil Foods, o BNDES participa 
não raramente, não é a primeira vez – participou ao 
longo de 2006, 2007 e 2008 –, de várias emissões pri-
márias de ações no mercado regulado, que é a Bolsa 
de Valores do Brasil, ofertas que são normatizadas pela 
CVM, instruções específicas, como investidor minori-
tário. Ou seja, o BNDES tem acesso basicamente às 
informações que as empresas disponibilizam para o 
mercado como um todo, via prospecto e reuniões com 
investidores, e toma uma decisão. Primeiro, pautado 
na sua diretriz máxima: o desenvolvimento do País e 
apoio à empresa nacional e formação de grupos, in-
ternacionalização, etc. Na segunda ótica, é a rentabi-
lidade do negócio. Afinal de contas, estamos tratando 
de dinheiro público e precisamos ter muita responsa-
bilidade em relação ao local e à forma como se aplica 
esse dinheiro.

Quanto à Brasil Foods, o BNDES participou como 
minoritário na formação da intenção de investimentos, 
que são, na verdade, os bancos que assessoraram a 
empresa que coletam dos investidores interessados 
em adquirir ações dessa empresa que está sendo 
ofertada ao público e, com base nessa intenção de 
investimento, chamada de bookbuilding, é formado o 
preço dessa oferta. O BNDES participou como investi-
dor minoritário, com menos de 8% da oferta final, con-
siderada essa oferta suplementar anunciada nestes 
últimos dias, acredito que ontem. E como resultado, 

o BNDES ficou com menos de 3% de participação na 
empresa final, ou seja, na Brasil Foods, que, se hou-
ver aprovação...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA 

MENDES – É muito próximo de 3%, é 2,8%. Como 
houve um ajuste recentemente...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEI-

RA MENDES – Exatamente. Aumentou o número de 
ações ofertadas, e o BNDES já tinha subscrito. É me-
nos de 3%. 

Nós não temos participação no conselho de ad-
ministração de nenhuma das duas empresas. Antes da 
oferta não tínhamos participação na Sadia e tínhamos 
participação muito menor ainda na Perdigão, algo pró-
ximo a 0,54%. Sempre suportamos as duas empresas 
via financiamento. Já tínhamos sido sócios, mas num 
espaço recente, nos últimos 5, 6 anos, nossa partici-
pação era muito residual na Perdigão.

Não tivemos nenhuma participação na estru-
turação da operação. Ela foi construída pelas duas 
empresas. Apenas aderimos àquilo que foi proposto 
ao mercado. Como investidor institucional, que tem 
característica temporária – o BNDES é investidor tem-
porário quando se trata de ações –, temos foco em 
dar suporte a um plano de negócios que tem prazo 
para ser executado, horizontes de 3, 4, 5 anos. Essa 
é mais ou menos nossa taxa média de permanência 
em empresas.

Basicamente é isso, senhores. Espero ter res-
pondido a todas as perguntas. Se por acaso não o 
fiz, estou à disposição. Vou deixar meu e-mail com o 
pessoal da Comissão, caso alguém precise de alguma 
informação a mais.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado, Dr. André Mendes.
Vou inverter a ordem dos inscritos, porque o 

Deputado Ivan Valente foi chamado pelo Presidente 
Michel Temer para uma reunião.

Concedo a palavra ao Deputado Ivan Valente.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Sr. Presi-

dente, Srs. Deputados, senhores convidados, tinha a 
intenção de ouvir os expositores, mas há uma reunião 
de emergência na Presidência para a qual todos os 
Líderes foram convocados, a fim de discutir inclusive a 
continuidade da pauta, que está travada. Peço descul-
pas a todos por ter que sair. Minha assessoria está aqui 
e depois me informará da continuidade do debate.

Volto ao tema motivo de nossa audiência pública. 
Continuo, até pela fala de vários Deputados indican-
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do monopólios em vários setores, dizendo que nosso 
intuito é estabelecer a boa concorrência.

O Deputado Luis Carlos Heinze disse que 3 ou 4 
hipermercados controlam a rede toda – multinacionais 
Carrefour, Macro, e também nacionais. Isso significa o 
quê? Que têm poder monumental sobre os produtores 
e até na relação com empresas monopólicas. Essa é 
briga de gigantes.

Em segundo lugar, quero dizer que entendo as 
reivindicações do setor rural. Tenho acompanhado e 
acho que há muitos aspectos. Temos de modernizar 
o Brasil. Esse não é o motivo do nosso debate, mas 
ambientalmente temos, sim, de responder a essas 
questões do ponto de vista sanitário etc., mesmo com 
as condições de competição internacional em subsí-
dios etc.

Acho que os nossos principais problemas – ra-
zão pela qual pedimos a abertura da CPI da Dívida 
Pública brasileira, que começou a funcionar na sema-
na passada, requerimento de minha autoria – são os 
juros, a falta de dinheiro, a carga tributária de 40%, e 
deles podemos reclamar. Só que ninguém faz um mo-
vimento conjunto para se realizar auditoria da dívida 
pública brasileira.

Ninguém discute que 30% do Orçamento – 30%! 
–, 282 bilhões de reais, em 2008, foram separados para 
pagar juros e amortização da dívida pública brasileira. 
Contando a rolagem da dívida – empurrar título públi-
co com a barriga –, vamos a 48%. É óbvio que farinha 
pouca, meu pirão primeiro. Fica todo mundo empur-
rando para lá e para cá. 

Quero também reafirmar que nosso pedido an-
timonopólio, na defesa do consumidor, se estende a 
várias áreas. Por exemplo, fui o único Deputado que, 
na Comissão de Ciência e Tecnologia, se posicionou 
contrariamente à fusão da Oi com a Brasil Telecom, 
com injeção de dinheiro público para salvar o Daniel 
Dantas, inclusive. Mais monopólio. E aí estabelecem-se 
os preços de mercado, inclusive essas coisas que vimos 
todos os dias sobre os preços da telefonia da banda 
larga etc., assim como o monopólio da Net sobre as 
TVs a cabo. Então, a questão é mais complexa. Temos 
um controle monopólico na economia brasileira.

A questão da Sadia com a Perdigão não é só 
um problema dela, mas um problema social, político e 
econômico. E nós tivemos oportunidade de ver, então, 
o significado desse processo de fusão. Certamente 
haverá um controle monopólico, que incide sobre a 
cadeia como um todo, que tem um peso.

Até me lembrei, quando um dos expositores abor-
dou aqui, da Sadia. Se não me engano – era mais jo-
vem –, o dono da Sadia tinha relação com a Transbrasil, 
empresa aérea. Diversificava, inclusive, a sua atividade 

empresarial, na época. Então, não era só dessa área. 
Era uma empresa grande em vários sentidos.

O problema das fusões – e aí o papel do CADE 
e do BNDES. O problema da participação do BNDES 
não é só numérico. O BNDES, como Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – tanto que 
ele era só BNDE, virou BNDES –, tem a obrigação de 
fazer escolhas. Depende da forma que se escolhe. A 
participação não é só numérica, porque ele legitima 
também o processo. O BNDES, como banco público 
de fomento, legitima o processo. Devemos prestação 
pública, se vale ou não a pena, do que está em jogo. 

Continua em dúvida essa questão dos derivati-
vos. Entendo que o Governo como um todo – Banco 
Central, Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria 
e Comércio –, e não somente o BNDES, tem que in-
cidir sobre isso.

Particularmente, peço ao CADE que, no caso 
não só dessa fusão, mas também das fusões e das 
concentrações que têm havido, seja muito cauteloso, 
porque a eliminação da concorrência, na minha opi-
nião, vem em detrimento da defesa do cidadão e do 
consumidor.

Peço desculpas, mais uma vez, por ter que me 
retirar e agradeço à Comissão.

Obrigado, Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Agradeço ao Deputado Ivan Valente pela participação 
como um dos autores do requerimento.

Antes de passar a palavra ao próximo orador, 
de todas as questões, há algumas que abordei e são 
muito importantes: a dos empregos, se vai ocorrer 
uma diminuição dos empregos com a nova empre-
sa; a do fechamento de plantas de unidades em todo 
o Brasil, se vai ou não ocorrer; a da relação entre a 
nova empresa e os integrados; se vai ser a política da 
Sadia, da Perdigão ou uma nova política; se vai ser 
uma política que vai beneficiar o integrado com essa 
nova empresa.

Fiz esse parêntese porque identifiquei essas 
questões no bojo. Há outras questões importantes, uma 
boa parte delas abordadas pelos autores do requeri-
mento. Fiz esse resumo basicamente para lembrar os 
senhores algumas questões fundamentais abordadas 
nesta tarde.

Passo a palavra ao Sr. José Antônio Prado Fay, 
Presidente da Perdigão S/A.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO PRADO FAY – Sr. Presi-
dente, vou tentar responder todas as perguntas, mas 
sou obrigado a responder primeiro a da Brasil Foods, 
porque foi várias vezes citada.

Primeiro, quero explicar o nome. Surgiu de uma 
restrição. É muito difícil conseguir siglas e nomes dis-
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poníveis. Essa negociação foi muito complexa e le-
vamos 6 meses para fechá-la. Precisávamos de um 
nome, e o que tínhamos era a sigla BRF. Aí, começa-
mos a trabalhar na marca. A propósito, quero explicar 
algumas sutilezas dessa marca e mostrar que ela 
traz, de um lado, o orgulho de ser brasileira, porque é 
Brasil com “s”, não com “z”, ou seja é Brasil como nós 
escrevemos. E por que Foods? Na verdade, ela tem 
essa palavra americana porque a ambição da empre-
sa, no meu ponto de vista, está muito alinhada com o 
agronegócio brasileiro.

O agronegócio brasileiro não é grande só para o 
Brasil, ele transcende os mercados internos. Se o Bra-
sil não for capaz, como País, de ter uma participação 
muito relevante nos mercados mundiais de alimentos, a 
agricultura para, porque estamos num ponto de grande 
crescimento da agricultura e do agronegócio brasileiro. 
Então, é muito importante dominarmos novos mercados, 
expandirmos nossos negócios. E essa fusão realmente 
tem o viés muito forte de ter uma grande participação 
no mercado externo.

A esse respeito, dou um exemplo: uma das ra-
zões para a suinocultura estar sofrendo dessa maneira 
é o aumento de sua produtividade – são 2 leitões por 
matriz nos últimos tempos –, sem que tenhamos um 
mercado interno desenvolvido no Brasil. O mercado 
interno de carne suína é muito pequeno, temos muitas 
barreiras comerciais e precisamos muito da ajuda do 
Itamaraty para vencê-las.

Então, a Brasil Foods recebeu esse nome por-
que tem este viés: tem o orgulho de ser brasileira, mas 
tem na sua concepção a ideia de exercer um papel 
importante na indústria de alimentos global a partir 
das vantagens competitivas que o Brasil tem e que 
são sustentadas principalmente pelo agronegócio e 
pela sua produção.

A segunda pergunta que V.Exa. me fez foi quanto 
ao emprego. Na verdade, na Brasil Foods ou na Per-
digão e na Sadia, temos uma situação inversa da que 
se constata no País: temos sempre em aberto 3 mil 
vagas no nosso sistema. Dos 120 mil postos de tra-
balho que temos, há sempre 3 mil vagos. Buscamos 
funcionários a mais de 200 quilômetros das nossas 
plantas para poder alcançar o contingente necessá-
rio, porque estamos em cidades pequenas, no interior. 
Por exemplo, em Capinzal, Estado de Santa Catarina, 
buscamos funcionários no Rio Grande do Sul. Todos 
os dias, um ônibus vai buscar os funcionários em outro 
Estado, porque precisamos deles. Não conseguimos 
suprir as nossas fábricas com a mão de obra local, 
porque, como disse, estamos em cidades pequenas 
do interior do País.

Então, nossa possibilidade de redução de empre-
go é muito baixa. Se formos comparar – e, às vezes, 
fazem essa comparação – a Brasil Foods e a AMBEV, 
veremos uma diferença muito grande. A nossa possi-
bilidade de consolidar fábricas é muito baixa, porque 
nossos ativos são muito específicos. Quer dizer, assim 
como o produtor, o nosso integrado, que tem um ativo 
específico para produzir frangos e suínos, as nossas 
fábricas também são muito específicas. Não consegui-
mos mudar, sem investimentos relevantes, a vocação 
que cada fábrica tem. 

Portanto, dentro de nossas economias e siner-
gias, não vamos buscar nada menos do que a melhor 
das práticas industriais das duas companhias – e a 
industrial é provavelmente a área que menos impacto 
vai sofrer, ou não vai sofrer impacto. 

Quanto à questão do emprego, os nossos funcio-
nários podem ficar seguros, porque a possibilidade de 
redução de emprego é baixa. Além de tudo, apresen-
tamos, como foi mostrado aí, uma taxa muito grande 
de crescimento, uma taxa que precisa se manter. Se 
pararmos de crescer, vamos enfrentar problemas no 
futuro de curto prazo.

A outra pergunta é sobre a questão da integração, 
se são os padrões de Perdigão e Sadia. Na verdade, 
só depois que for julgado no CADE vamos poder me-
xer nisso. Eu sequer conheço o sistema de contrato 
que a Sadia tem, e não posso conhecer. Então, essa 
é uma decisão para depois.

E, como último tópico, faço um agradecimento. 
Quando do convite para participar desta audiência, não 
entendi claramente qual era a relação entre a fusão 
Sadia/Perdigão com estas Comissões, especialmente 
a de Agricultura e Pecuária. 

Acho que ficou claro que temos um espaço de 
discussão muito grande. Os sistemas precisam evo-
luir – Depois, inclusive, o Sr. Gilberto Tomazoni pode 
falar um pouco sobre isso. É evidente que o sistema 
de integração é bem-sucedido, mas, como todo sis-
tema, precisa de aperfeiçoamento. Todo o sistema 
carrega uma relação comercial que eventualmente é 
tensa também. Quando as empresas têm um resulta-
do ruim, a cadeia inteira sofre. E o sistema realmente 
precisa evoluir. 

E, como último tópico, falando nesse ponto de 
vista de evolução, quero dizer que, que antes de es-
tar na Perdigão, tive a honra de presidir a Batávia, no 
Paraná, e acho que o SINDILEITE do Paraná é um 
belo exemplo de como se evolui um sistema que pos-
sa referenciar uma commodity que não tem preço em 
bolsa. É muito difícil para o agricultor, para o produtor 
e também para a indústria manejar uma commodity 
sem referência. Quando falamos em milho, soja etc., 
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temos uma referência clara e mundial, mas, quando 
falamos em leite, suíno, aves, tomate, laranja e uma 
série de outros produtos, são mercados que não têm 
referência. 

Então, a criação de uma referência é boa para 
todo o mundo – para a indústria e também para o 
produtor. E acho que o SINDILEITE, que tem a parti-
cipação da Universidade do Paraná, dos produtores 
de leite e da indústria, dá um exemplo interessante 
de como se pode evoluir num sistema gerado dentro 
do próprio sistema de produtores e indústria, que re-
gule os preços de forma justa, porque, na verdade, 
os preços precisam ser justos. Eles podem ser altos 
ou baixos, isso não depende de quem está no siste-
ma, mas têm de ser colocados de uma forma justa. E 
o SINDILEITE do Paraná dá um exemplo muitíssimo 
rico nesse sentido.

No mais, quero agradecer a todos a oportunidade 
e colocar-me à disposição da Comissão para o que for 
preciso, para qualquer necessidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado.

Passo a palavra ao Dr. Gilberto Tomazoni, Diretor-
Presidente da Sadia.

O SR. GILBERTO TOMAZONI – Agradeço às 
Comissões a oportunidade. Está sendo riquíssimo 
para mim estar aqui ouvindo visões diferentes, per-
cepções diferentes sobre temas que têm sido parte 
do meu cotidiano. 

O sistema de integração é um pilar fundamen-
tal da agroindústria. Somos parte de uma cadeia que 
começa lá no campo e vai até a mesa do consumidor. 
Se um dos elos da cadeia tem problema, obviamente 
toda a cadeia vai ter problema.

Como já citado, a nossa agroindústria nasceu em 
1960. Foi adaptada do modelo dos Estados Unidos – e 
o Sr. Atílio Fontana teve um papel relevante nesse pro-
cesso. Aliás, ele é um dos pilares da indústria do frango, 
setor em que o Brasil tem grande destaque. O Brasil é 
o primeiro no ranking da exportação de frango. 

Obviamente, ao longo do tempo, esse proces-
so sofreu muitos aperfeiçoamentos e vai ter de sofrer 
muito mais. Ainda hoje foram expostas aqui situações 
que precisam ser discutidas em profundidade, cada 
parte com a sua independência, enxergando o seu 
lado, mas procurando uma maneira de criar valor para 
as duas partes. 

As empresas sempre estiveram abertas. Se ca-
sos isolados, como os que foram relatados aqui, es-
tão acontecendo, não são parte de uma estratégia da 
empresa, eles podem ser fruto de um ou outro desa-
linhamento, até em relação a políticas da empresa. 

Mas a nossa política é sempre aberta, é sempre a de 
sentar e conversar. 

Estamos discutindo o sistema – e, obviamente, 
independe da Brasil Foods – num momento muito ruim 
do agronegócio, pelo menos para o das carnes. So-
fremos uma desestocagem ao longo de toda a cadeia 
de alimentos, no caso de carnes. Todos os agentes da 
cadeia, seja no Oriente Médio, seja no Japão, seja na 
Europa, passaram a reduzir estoque, o que fez com 
que a indústria reduzisse a sua produção enormemen-
te. Isso causou grande problema. 

A cadeia de suínos, da qual estamos falando 
aqui, sofre dos 2 lados. O Brasil aumentou muito a 
produtividade, o que é ótimo; mas, por outro lado, te-
mos poucos mercados internacionais abertos. Temos 
enorme dependência do mercado russo. E o mercado 
russo, assim como o restante do mercado do Leste Eu-
ropeu e da Eurásia, como os senhores sabem, sofreu 
muito com essa crise e deixou de comprar. Inclusive, 
mercadorias que estávamos mandando para lá, tive-
ram de retornar. Então, o momento é realmente muito 
ruim. Mas o importante é que, nesse período todo, não 
reduzimos a remuneração do produtor, que é o outro 
lado. Não reduzimos a remuneração, o que foi reduzi-
do foram os períodos de alojamento. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. GILBERTO TOMAZONI – Mas uma coisa 

é entre... 
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
O SR. GILBERTO TOMAZONI – ... em torno de 

90% do custo hoje é da indústria. Quando um frango, 
que se vendia a US$2,50, vem a US$1,30 ou US$1,40, 
há um grande processo, um grande custo, que é ab-
sorvido. 

É só ver os balanços das empresas para com-
provar que hoje estamos perdendo dinheiro nesse ne-
gócio. Não estou falando do balanço econômico, que 
tem de se elevar, de questões de lucro, que têm a ver 
com a parte financeira, mas da parte operacional. O 
momento é difícil, e não estou falando isso para criar 
uma justificativa para se discutir. Quero apenas dizer 
que temos de olhar todos os lados da cadeia, e esta-
mos abertos efetivamente a aperfeiçoar esse processo. 
O fato é que estávamos colocando os nossos projetos 
com retorno em 10 anos. Mas para ter retorno, as pre-
missas têm de ser cumpridas. Não é um negócio em 
que se faz um investimento, e ele anda sozinho. Ele 
tem premissas que têm de ser cumpridas, como, por 
exemplo, a de produtividade e a de custo. Elas têm de 
ser levantadas ao longo do tempo e têm de ser cum-
pridas para haver retorno. 

Quando falamos nos investimentos que temos 
feito para melhorar as condições de proteção do meio 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50783 

ambiente, até para evitar a gripe aviária, significa que 
temos um grande desafio pela frente, a questão da 
gripe aviária. Temos de investir em nossas atividades 
hoje para nos proteger e evitar que possamos ter, no 
futuro, um problema de gripe aviária no Brasil. E os 
investimentos feitos nessas atividades têm sido remu-
nerados também. 

Obviamente, vi aqui que não há contento – tenho 
de reconhecer isso. Vi que os senhores não estão sa-
tisfeitos. Temos de sentar e discutir caso a caso, para 
encontrar uma solução que atenda às duas partes. Isso 
se faz necessário. E estamos aqui abertos a marcar 
uma reunião com a associação ou com quem quer que 
seja, para sentar e discutir, um a um, todos os fatos e 
buscarmos uma solução que atenda a todos. 

Também quero dizer que temos pesquisas – e é 
importante ver os 2 lados da situação –, feitas no pe-
ríodo de agosto a setembro do ano passado, por uma 
empresa independente do Rio Grande do Sul chama-
da Fato Pesquisa. Mostram os dados recolhidos que 
80% dos nossos integrados estão satisfeitos com a 
atividade. (Apupos.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Por favor, eu gostaria que não houvesse manifes-
tação, que se respeitasse a palavra do Presidente da 
Sadia, Dr. Gilberto Tomazoni. Exijo que o orador seja 
respeitado.

O SR. GILBERTO TOMAZONI – Obrigado, Sr. 
Presidente. Na verdade, não estou querendo confrontar, 
só estou querendo apresentar outra situação, porque 
há 2 lados. Toda situação tem sempre 2 lados. 

Para finalizar, repito que temos de olhar esse as-
sunto pelos 2 lados da porteira. Existe um lado em que 
as empresas estão fazendo, estão abrindo mercado. E 
sabemos que, se nós não abrirmos mercado, se não 
criarmos marcas no exterior, se não distribuirmos no 
exterior, em vez de estar vendendo para o atravessador, 
vamos ter muito mais dificuldade de traduzir isso em 
valor para dentro de casa e para investir em tecnolo-
gia. Por outro lado, vamos ter de trabalhar da porteira 
para fora. Precisamos abrir mais mercado. O setor de 
suínos está sofrendo porque tem poucos mercados. 
Estamos restritos. Há um trabalho que tem de ser feito 
dos 2 lados. Temos de trabalhar a regionalização dos 
Estados para que possamos nos proteger. 

Enfim eu só queria dizer que não vim aqui para 
confrontar. Aprendi muito e quero deixar o canal aberto 
para conversar com todos os que disseram que estão 
com problemas de relacionamento com a Sadia. Va-
mos agendar reuniões e procurar uma solução para 
todos os casos aqui apresentados. 

Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Dr. Gilberto Tomazoni. 

Passo a palavra ao Dr. Paulo Furquim de Azevedo, 
em seguida, para finalizar nossa audiência pública, ao 
Deputado Assis do Couto, autor do requerimento.

Com a palavra o Dr. Paulo Furquim. 
O SR. PAULO FURQUIM DE AZEVEDO – Agra-

deço ao Dr. Fábio Souto. 
Foram feitos vários questionamentos endereça-

dos diretamente ao CADE. Vou procurar dar uma úni-
ca resposta que procure dar conta desse conjunto. E, 
no caso de haver qualquer elemento que eu esqueça 
de abordar, estou à disposição para dar uma respos-
ta a qualquer tempo. O CADE está sempre aberto ao 
diálogo. 

A Lei nº 8.884 concedeu uma série de poderes ao 
CADE para a defesa da concorrência, poderes esses 
que são voltados ao controle de outro poder, o poder 
de mercado. E essa mesma lei limita o alcance desse 
poder. Ou seja, o poder do CADE não é ilimitado, é 
constrangido pela mesma lei que o concedeu. E esse 
é um desenho muito bonito, o desenho de que não há 
um poder ilimitado na sociedade. Digo isso porque a 
capacidade de ação do CADE existe, e vou procurar 
deixar bem clara qual é, mas ela tem os seus constran-
gimentos. E os diversos pontos que foram levantados 
extrapolam essa capacidade de ação. 

Vamos ver que tipo de atuação temos. Atuamos 
exatamente em relação ao motivo desta reunião: con-
trole de fusões, controle de aquisições entre empresas. 
Aliás é um poder muito definido: repressão a condu-
tas, repressão a estratégias – por exemplo, cartel de 
empresas. 

O CADE tem uma atuação com poderes bastan-
te pronunciados. Em outras situações, o CADE tem o 
poder da voz – nós chamamos de advocacia da con-
corrência – e procuramos fazer uso dessa terceira 
fonte de poder. Nesse caso, o controle de estrutura 
de mercado, uma fusão, o constrangimento de nossa 
ação se dá para controlar o efeito da fusão. É o que 
chamamos de nexo de causalidade. Da operação vai 
decorrer alguma coisa por causa de uma mudança, e 
pode se justificar uma intervenção. Foi o que fizemos 
agora. Houve a notificação de um ato e, nesse ato, 
estavam 2 requisitos.

Aparentemente, há indícios de riscos à concorrên-
cia. Embora ainda preliminares, há esses indícios, há 
um risco em se demorar a agir. Portanto, tomamos uma 
ação imediata em acordo com as empresas, separando 
os negócios operacionais da Sadia e da Perdigão. Em 
cima de fatos que extrapolem esse nexo de causalida-
de, não podemos atuar. Por exemplo, se o contrato era 
ruim antes da fusão e ele continuará ruim do mesmo 
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jeito após a fusão, não é esse o nosso espaço de ação. 
Até há outros modos. Se for constatado um cartel de 
empresas de fertilizantes, por exemplo, ou um cartel 
na compra de suínos e frangos, e isso independe da 
fusão Sadia Perdigão, o CADE tem instrumentos para 
atuar, mas não em outros procedimentos. 

Sobre essa preocupação do nexo de causalidade, 
obviamente, os impactos são variadíssimos. Olhamos 
o impacto causado aos consumidores e fornecedores 
de insumos. Esse foi um ponto muito levantado aqui. 
Tudo isso deve ser observado, mas dentro dessa res-
trição. Se quando essas duas empresas se juntam há 
maior poder de compra de suínos e de frangos, isso 
será contemplado nessa análise.

Foi perguntado, por exemplo, se o CADE pode-
ria atuar numa nova legislação para dar conta de um 
problema muito amplo, a situação do fornecedor de 
frangos e de suínos. Sim, pode. Utilizando qual de suas 
competências? A de voz. Não exatamente no exame 
do ato de concentração, porque para ser conscrito a 
lei nos limita na operação, no uso desse procedimento, 
em algo que saia do efeito da própria fusão. 

A segunda questão que foi levantada: Dentro des-
se procedimento há um levantamento dos ativos das 2 
partes? Foi uma questão levantada pelo Sr. Deputado. 
Possivelmente sim. Digo possivelmente porque o modo 
de funcionamento do CADE... O sistema de defesa 
da concorrência tem 2 órgãos: a SEAE e o SDE, vin-
culados ao Ministério da Fazenda e ao Ministério da 
Justiça, que fazem a chamada instrução. O caso está 
lá, nesse momento. Eles que estão pesquisando e pe-
dindo informações. Então, é possível que esses dados 
já estejam lá. O CADE, como órgão julgador – até tem 
o desenho da lei – tem a função de afastar o julgador 
daquele que instrui, para que o julgador não se influen-
cie pelo andamento do caso; para que ele receba o 
caso já com as informações. É possível que esteja lá, 
mas não tenho como responder neste momento. Sei 
que está sendo conduzido com bastante competência 
e carinho pela SEAE. De qualquer modo, as informa-
ções são coletadas sempre pensando no chamado 
nexo de causalidade. Se essa fusão vai gerar algum 
efeito aí precisamos pedir todas as informações para 
entender esses efeitos corretamente. O que extrapola 
isso nós nem temos o direito de pedir. Já extrapola a 
nossa possibilidade de ação. 

Vi que foram levantados vários pontos muito in-
teressantes sobre renda do agricultor, sobre questões 
de supermercado, que poderiam afetar a indústria, e, 
portanto, a produção agrícola para trás. Ou seja, de um 
modo geral, discutindo-se a condição do agricultor. En-
tão, isso apareceu, emergiu aqui como um problema. 

O CADE passa por esse problema, porque há 
fusões que podem impactar as condições do agricultor 
e essas fusões passam pelo exame do CADE. Eventu-
almente pode haver comportamento de cartel que vá 
ferir essa condição econômica, e também passa pela 
CADE. Mas vários desses pontos não passam pelo 
CADE. E o que devemos pensar, obviamente, é so-
bre uma matriz de políticas. Não vamos resolver esse 
problema com uma política de defesa da concorrên-
cia isoladamente. Certamente ela faz parte do leque. 
Mais uma vez o CADE faz parte desse história. Mas 
não vai-se restringir a isso. 

Subsídios: só uma política fiscal. Crédito agrí-
cola: parece ser muito importante em algumas mani-
festações. 

São vários pontos relevantes que abordam esse 
problema de um modo mais amplo e que realmente 
só pode ser enfrentado com uma matriz de política, 
tendo a política de defesa da concorrência como um 
dos seus elementos. 

Fico por aqui, e se houver alguma questão que 
não foi respondida estou à disposição. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Passo a palavra, para finalizar, ao autor do requerimento 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, Deputado Assis do Couto. 

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – O debate 
foi bom, importante. Crescemos e aprendemos. Quero 
deixar os agradecimentos nominais a cada um dos con-
vidados para o Presidente – que me garantiu que vai 
fazê-lo – e ir direto a um ponto que foi aqui mencionado 
pelo Deputado Colatto. Eu tinha falado isso também 
anteriormente, ou seja, que esta audiência pública não 
fique apenas na audiência pública, mas que, a partir 
dela, continuemos agindo e dialogando. 

Então, Sr. Presidente, saímos daqui com o com-
promisso de criar uma subcomissão – acho que seria 
o melhor caminho – que possa dar conta dessas ques-
tões. E aí fica nas mãos do Presidente a condução e a 
concretização dessa subcomissão. Essa subcomissão 
deverá tratar de aspectos como o acompanhamento 
do processo de fusão, que ainda está com o CADE. 
Esse é um objetivo da subcomissão. 

Há também uma questão que foi levantada sobre 
a legislação em vigor e a revisão da legislação que es-
tabelece a relação entre os integrados e as integrado-
ras. Fazer uma revisão em todos os projetos que estão 
engavetados, parados, e se colocar essa questão em 
debate; verificar se dá para dar andamento a um pro-
jeto que seja adequado à nossa realidade. 

Um terceiro ponto, que foi muito colocado também, 
e acredito que seja papel dessa subcomissão, é o tema 
da formação de preços. Acho que poderíamos atuar 
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também no sentido de sugerir um novo mecanismo, a 
exemplo do CONSELEITE do Paraná, do SINDILEITE 
– falo do Conselho Estadual, que inclusive tem a uni-
versidade presente, que forma o preço. Sou produtor 
de leite e sei que tem dado certo no Paraná, e que foi 
aqui colocado pelo Dr. José Antônio.

Acho que esses seriam 3 pontos fundamentais 
para essa subcomissão. E aí numa relação permanente, 
Sr. Presidente, com os produtores, com as organiza-
ções, as associações. Inclusive tem aquela reivindica-
ção colocada para que possamos convidar para vir a 
essa subcomissão a Sadia. Existe um problema bem 
pontual com a Sadia em algumas regiões, e possamos 
chamá-la para dialogar e estabelecermos um relação 
nesse sentido. De repente também com outras em-
presas. Acredito que o Ministério da Agricultura teria 
um papel fundamental também em estar junto nessa 
subcomissão, porque lá tem uma câmara setorial que 
trata desse assunto. 

Enfim, vejo que a reunião foi produtiva. Agradeço 
a todos os convidados em geral pela presença, aos 
Deputados que aqui passaram, se posicionaram e 
contribuíram. O mais importante é que possamos dar 
continuidade e cumprir o nosso papel parlamentar na 
aproximação desses interesses, no sentido de que 
com isso haja uma relação de ganha-ganha e não de 
uns ganham e outros perdem. Acho que este é o nos-
so papel. Fico feliz, Sr. Presidente, porque realizamos 
uma audiência pública dentro da nossa expectativa 
e acredito que até extrapolamos em alguns pontos a 
expectativa que tínhamos. 

Muito obrigado a todos e até um próximo deba-
te. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Para finalizar, gostaria de cumprimentar o Deputado 
Assis do Couto, autor do requerimento, juntamente com 
outros Deputados de outras Comissões. Agradeço a 
S.Exa. e também ao Dr. José Antônio Prado Fay, Pre-
sidente da Perdigão; ao Dr. Gilberto Tomazoni, Diretor-
Presidente da Sadia; ao O Dr. Luiz Gonzaga Rodrigues 
Lopes, Presidente do Sindicato dos Avicultores do 
Distrito Federal; ao Dr. Paulo Furquim, representante 
do CADE; ao Dr. Rubens Valentini, Conselheiro para 
o Mercado da Associação Brasileira dos Criadores de 
Suínos – ABCS.

Não tenho dúvida, Deputado Assis, de que a Casa 
aprendeu mais. Muito obrigado também ao Dr. André 
Gustavo Salcedo Teixeira Mendes, representante do 
BNDES, pela sua presença.

Acho que fizemos o nosso papel, Deputado As-
sis, em ouvir todas as partes. Tenho certeza de que 
a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural a partir de hoje passará a 

conhecer mais do assunto. V.Exa. pode ter certeza de 
que vamos instalar a subcomissão para acompanhar 
todo esse processo. (Palmas.) E sobretudo criar esse 
clima propositivo entre a indústria, os produtores e os 
sindicatos. Queremos que toda essa questão evolua 
e, como foi colocado aqui, seja uma coisa boa para to-
dos. O nosso objetivo aqui é esse, que o Brasil cresça, 
que o produtor possa ser melhor remunerado e que, 
efetivamente, essas empresas se fortaleçam e ajudem 
o setor agrícola de nosso País. 

Tenho certeza de que esta reunião foi muito in-
formativa, mas sobretudo deixou alguns pontos mais 
claros para todos nós Deputados que participamos 
dessas 3 Comissões. 

Agradeço a todos e esta audiência pública está 
encerrada. 

Muito obrigado. (Palmas.)

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

RURAL – CAPADR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Trigésima Sétima Reunião Ordinária 
(Audiência Pública) Realizada em 26 de agosto 
de 2009

Às nove horas e cinquenta e sete minutos do dia 
vinte e seis de agosto de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, no Anexo II, Plenário 06 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Fábio Souto – Presidente; Wandenkolk 
Gonçalves, Luis Carlos Heinze e Nelson Meurer – Vi-
ce-Presidentes; Abelardo Lupion, Anselmo de Jesus, 
Antônio Andrade, Assis do Couto, Benedito de Lira, 
Celso Maldaner, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, 
Fernando Coelho Filho, Flávio Bezerra, Homero Pe-
reira, Jairo Ataide, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, 
Lira Maia, Luciana Costa, Luiz Carlos Setim, Moacir 
Micheletto, Moises Avelino, Moreira Mendes, Nazare-
no Fonteles, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Pedro 
Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Vitor Penido, Waldemir 
Moka, Zé Gerardo e Zonta – Titulares; Afonso Hamm, 
Alfredo Kaefer, Antonio Carlos Mendes Thame, Car-
los Alberto Canuto, Carlos Melles, Eduardo Sciarra, 
Ernandes Amorim, Félix Mendonça, Francisco Rodri-
gues, Geraldo Simões, Júlio Cesar, Lázaro Botelho, 
Márcio Marinho, Mário Heringer, Paulo Piau, Silvio 
Lopes, Veloso e Washington Luiz – Suplentes. Com-
pareceram também os Deputados Pompeo de Mattos 
e Ronaldo Caiado, como não-membros. Deixaram de 
comparecer os Deputados Beto Faro, Cezar Silvestri, 
Dagoberto, Humberto Souto e Osvaldo Reis. Justifi-
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cou ausência o Deputado Claudio Diaz. O Presidente, 
Deputado Fábio Souto, declarou abertos os trabalhos, 
cumprimentou a todos e esclareceu que a reunião se 
destinava a debater sobre o “endividamento agrícola 
do setor rural brasileiro”. Prosseguindo, o Presidente 
explicitou as regras para os trabalhos, informou que a 
lista de inscrição para os debates estava à disposição 
dos Senhores Deputados e convidou para compor 
a mesa o Senador Gilberto Guelner e os Senhores: 
Renato Caiaffo da Rocha – Presidente da Federação 
das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande de 
Sul – FEDERARROZ, e representante da ABRAMI-
LHO; Irineu Wessler – Presidente da Associação Bra-
sileira de Criadores de Suínos – ABCS; Gilson José 
Ximenes Abreu – Presidente do Conselho Nacional 
do Café – CNC; Antônio Celso Cavalcanti Andrade – 
Presidente da Federação dos Plantadores de Cana do 
Brasil – FEPLANA; Ivan Pinto da Costa – Presidente 
da Câmara de Fruticultura de Juazeiro/BA; José Má-
rio Schreiner – Presidente da Comissão Nacional de 
Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA; João Tomelim 
– Secretário Executivo da União Brasileira da Avicul-
tura – UBA; Glauber Silveira da Silva – Presidente da 
Associação Brasileira dos Produtores de Soja – APRO-
SOJA; Haroldo Rodrigues da Cunha – Presidente da 
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão; 
Isidoro Lavigne Gesteira – Presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Ilhéus/BA, e Gustavo Pra-
do – Técnico da Área de Mercado para a Organização 
das Cooperativas Brasileiras – OCB. Prosseguindo, o 
Presidente registrou a presença em plenário do Se-
nhor Flávio de Carvalho Pinto Viegas, Presidente da 
Associação Brasileira de Citricultores – ASSOCITRUS, 
e passou a palavra para suas exposições iniciais, na 
ordem, aos Senhores Irineu Wessler, Renato Caiaffo 
da Rocha, Haroldo Rodrigues da Cunha, que dividiu 
o tempo com o Senhor Hugo Matias Biehl – Assessor 
de Relações Institucionais da Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão – ABRAPA, Gilson José 
Ximenes Abreu, Antônio Celso Cavalcanti Andrade, Ivan 
Pinto da Costa, Gustavo Prado, João Tomelim, Isidoro 
Lavigne Gesteira, José Mário Schreiner, Glauber Silvei-
ra da Silva e Flávio de Carvalho Pinto Viegas. Dando 
seguimento, o Presidente concedeu a palavra ao autor 
do Requerimento nº 426/2009, que gerou a presente 
audiência, o Deputado Luis Carlos Heinze. Logo após, 
o Presidente franqueou a palavra ao Senhor Ricardo 
Barbosa Alfonsim, do Bureau Jurídicos Associados 
e, em seguida, ao Senador Gilberto Guelner. Prosse-
guindo, o Presidente, obedecendo a lista de inscrições 
para os debates, cedeu a palavra ao Deputado Home-
ro Pereira, ao ex-Deputado Neri Geller e ao Deputado 
Valdir Colatto. Precisando ausentar-se, o Deputado 

Fábio Souto passou a Presidência dos trabalhos ao 
Deputado Duarte Nogueira, que concedeu a palavra 
aos Deputados Moreira Mendes e Luiz Carlos Setim. 
Em seguida, o Presidente, Deputado Duarte Nogueira, 
passou a presidência dos trabalhos ao Deputado Luis 
Carlos Heinze, que, em obediência a lista de inscrições 
para os debates, franqueou a palavra aos Deputados 
Pompeo de Matos, Afonso Hamm e Felix Mendonça, 
e aos Senhores Pedro Reis Ribeiro Nardes – Presi-
dente da Associação dos Produtores de Soja do Rio 
Grande do Sul – APROSOJA/RS e Elmar Konrad – 
Presidente da Comissão de Crédito Rural da FARSUL. 
Dando seguimento, o Presidente cedeu a palavra ao 
Deputado Zonta. Finalizando, o Presidente agradeceu 
a presença de todos e encerrou os trabalhos às treze 
horas e quarenta e oito minutos. O inteiro teor foi gra-
vado, passando as notas taquigráficas a integrarem o 
acervo documental desta reunião. E para constar, eu            
, Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Fábio Souto               , e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EVENTO: Audiência Pública
N°: 1293/09
DATA: 26/08/2009
INÍCIO: 09h56min
TÉRMINO: 13h48min
DURAÇÃO: 03h51min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 03h51min
PÁGINAS: 82
QUARTOS: 47

DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO

VALDECI FOLADOR – Presidente da Associa-
ção Brasileira de Criadores de Suínos do Rio Grande 
do Sul, aqui representando o Presidente da ABCS, Dr. 
Irineu Wessler.

RENATO CAIAFFO DA ROCHA – Presidente 
da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio 
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Há palavra ininteligível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Declaro aberta a reunião de audiência pública da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento da Câmara dos Deputados, convo-
cada para discutir o endividamento agrícola do setor 
rural brasileiro. 

Esta reunião foi proposta pelo Deputado Luis 
Carlos Heinze, que solicitou que fossem convidadas 
15 entidades representativas do agronegócio. 

Confirmaram a presença os seguintes convida-
dos: Dr. Renato da Rocha, Presidente da Federação 
das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande de 
Sul – FEDERARROZ e representante da ABRAMI-
LHO; Dr. Irineu Wessler, Presidente da Associação 
Brasileira de Criadores de Suínos – ABCS; Dr. Gilson 
Ximenes Abreu, Presidente do Conselho Nacional do 
Café – CNC; Dr. Antonio Celso Cavalcanti Andrade, 
Presidente da Federação dos Plantadores de Cana 
do Brasil – FEPLANA; Dr. Ivan Pinto da Costa, Presi-
dente da Câmara de Fruticultura de Juazeiro/BA; Dr. 
Gustavo Prado, Técnico da Área de Mercado para a 
Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB; Dr. 
João Tomelin, Secretário Executivo da União Brasileira 
da Avicultura – UBA; Dr. Isidoro Lavigne, Presidente do 
Sindicato dos Produtores Rurais de Ilhéus/BA; Dr. José 

Mário Schreiner, Presidente da Comissão Nacional de 
Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, representando 
os produtores de trigo; Dr. Glauber Silveira da Silva, 
Presidente da Associação Brasileira dos Produtores 
de Soja – APROSOJA.

Convido-os a tomarem assento à primeira ban-
cada, juntamente com o Deputado Luis Carlos Heinze, 
2º Vice-Presidente, autor do requerimento.

Informo que foram convidados, também, os se-
guintes senhores: Dr. Alberto Ercílio Broch, Presiden-
te da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura – CONTAG; Dr. Rodrigo Sant’Anna Alvim, 
Presidente da Comissão Nacional da Pecuária de Leite 
da CNA; Dr. Antenor de Amorim Nogueira, Presidente 
da Comissão Nacional da Pecuária de Corte da CNA; 
Dr. Haroldo Rodrigues da Cunha, Presidente da As-
sociação Brasileira dos Produtores de Algodão; e Dr. 
Christian Lohbauer, Presidente da CITRUS-Brasil.

Informo aos Parlamentares que os expositores 
terão prazo de 10 minutos, e que esta Presidência vai 
ser bem rígida no controle do tempo, pelo número de 
expositores presentes nesta manhã. 

Informo aos expositores que deverão ser mui-
to rígidos em relação aos 10 minutos propostos pela 
Comissão.

Os Deputados inscritos para interpelar os expo-
sitores poderão fazê-lo, estritamente sobre o assunto 
da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo o inter-
pelado igual tempo para responder, facultadas a répli-
ca e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao orador 
interpelar qualquer dos presentes. 

Nós fizemos questão de convidar representantes 
de todos os setores do agronegócio, mas como são 
muitos, seria importante que S.Sas. fossem sucintos 
na explanação, para que todos possam deixar aqui as 
suas propostas e preocupações com relação ao endi-
vidamento do setor. 

Essa reunião de hoje será somente com as enti-
dades representativas, mas em breve faremos outras 
com os bancos e Ministérios afins, para levarmos to-
dos os problemas ouvidos na audiência pública desta 
manhã, entregarmos as propostas do setor e discutir-
mos a sua implantação.

Registro a presença do Dr. Flávio de Carvalho 
Pinto Viegas, Presidente da Associação Brasileira de 
Citricultores, os quais estão presentes a esta audiên-
cia pública. 

Dando início aos trabalhos, passo a palavra ao 
Dr. Renato Caiaffo da Rocha, Presidente da Federação 
das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul. 
S.Sa. está terminando de preparar, junto à assessoria, 
o PowerPoint.
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Passo a palavra ao representante do Dr. Irineu 
Wessler, Presidente da Associação Brasileira de Cria-
dores de Suínos – ABCS, que é o segundo da pauta, 
pelo prazo de 10 minutos.

O SR. VALDECI FOLADOR – Bom dia a todos. 
Meu nome é Valdeci Folador, sou o Presidente da 
Associação Brasileira de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul, aqui representando o Presidente da 
ABCS, Dr. Irineu Wessler. 

Sr. Presidente, Sr. Deputado Luis Carlos Hein-
ze, Srs. Deputados, nós estivemos aqui em Brasília, 
semana passada, inclusive em audiência com o Mi-
nistro, trazendo os problemas da suinocultura brasi-
leira, dentre os quais a questão do endividamento do 
setor. Hoje, a atividade de suinocultura, em âmbito de 
produtor, vem passando por uma dificuldade bastan-
te grande na questão econômica. Tivemos, em mea-
dos de outubro de 2008, com essa questão da crise 
econômica mundial, o agravamento da situação dos 
nossos produtores, relativamente à rentabilidade do 
setor, com quedas nas exportações, tanto em volumes 
como em valores. 

O setor já vinha passando por dificuldades há 
bastante tempo, principalmente no âmbito dos produ-
tores. A rentabilidade do produtor já vem comprometida 
há muitos anos, e as crises vêm sendo cada vez mais 
próximas e mais graves. Isso vem trazendo uma des-
capitalização muito grande em âmbito de produção. 

Se fizermos uma pequena retrospectiva da sui-
nocultura brasileira, vemos que ela é a quarta maior 
produtora mundial. Somos o quarto maior exportador 
de carne suína em âmbito mundial. 

A suinocultura brasileira se inseriu no mercado 
internacional a partir do início dos anos 2000, em que 
tivemos participação mais forte e atuante em termos 
de volumes de exportação. A partir desse período, o 
que temos observado dentro do setor produtivo da sui-
nocultura, principalmente em âmbito de produtor, é a 
questão de rentabilidade do setor, principalmente a do 
nosso produtor, que vem sendo comprometida ano após 
ano. As crises se tornaram mais próximas, mais longas, 
descapitalizando muitos produtores, excluindo-os do 
sistema de produção de suínos. Isso vem trazendo, a 
cada ano, principalmente agora, muitas dificuldades 
aos nossos produtores. 

Um recente levantamento, em âmbito de Brasil, 
relativamente a endividamento de produtor da suino-
cultura, mostra o endividamento em torno de 1 bilhão 
de reais, seja na área de custeio, seja na área de in-
vestimentos. Isso vem trazendo muitas preocupações 
aos nossos suinocultores, e muitos produtores têm 
saído da atividade, comprometendo seu patrimônio, 
tendo que, inclusive, se desfazer da própria produção 

para saldar suas dívidas, suas contas, para não com-
prometer ainda mais aquilo que ele construiu ao longo 
de toda a sua vida. 

Semana passada, como disse, estivemos em 
Brasília, numa audiência com o Ministro da Agricultu-
ra. Levamos a S.Exa. algumas necessidades, reivin-
dicações do setor. 

O que o setor da suinocultura necessita atual-
mente, principalmente no âmbito do produtor? Nós 
precisamos de uma prorrogação, de uma negociação 
imediata das dívidas dos nossos produtores, tanto 
das dívidas de custeio quanto das de investimentos, 
para que eles tenham condições de passar por este 
momento difícil, para que o mercado tenha novamen-
te uma reação.

Essa questão da gripe, que foi atrelada à suino-
cultura, também foi um agravante dentro do setor, na 
rentabilidade do nosso produtor.

Nós precisamos que o Governo dê uma ajuda e 
interfira junto ao setor produtivo da suinocultura, de for-
ma que dê um alento aos produtores. O setor produtivo 
como um todo tem observado que desde o surgimen-
to da crise econômica mundial o Governo tem dado 
assistência ao setor metalmecânico, às indústrias de 
automóveis, tem dado ajuda a muitos setores da eco-
nomia brasileira, o que é muito importante.

Agora, se olharmos para o setor produtivo bra-
sileiro, veremos que ele tem recebido pouco apoio no 
sentido de passar por esse momento de dificuldade. 
O que nós precisamos é ter a mesma atenção à agro-
pecuária, à agricultura brasileira, que se dá a outros 
setores da economia brasileira.

Nessa situação especificamente da suinocultura, 
se não tivermos uma ajuda, se não forem atendidas 
algumas das nossas reivindicações, já há milhares de 
famílias que estão saindo da atividade, que serão ex-
cluídas do processo, porque elas não têm mais condi-
ções, mais fôlego para continuar na produção.

Outra questão também que nos traz, e até foi dis-
cutida ontem numa audiência na Comissão de Agricul-
tura, é o problema dos produtores de suínos como um 
todo, principalmente a fusão Sadia/Perdigão. Acho que 
é importante aquilo que foi discutido ontem na Câmara 
dos Deputados, através da Comissão de Agricultura. 
Enfim, precisamos discutir mais profundamente a re-
lação produtor/indústria.

Esse sistema do Brasil, de integração de suínos, 
está levando nosso produtor à falência. Ele está fican-
do sem renda; ele tem que arcar com uma série de 
custos, e nós não temos uma planilha de custos em 
que possamos equilibrar nossa despesa com nossa 
receita.
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Esse é outro ponto que vem trazendo muitas di-
ficuldades ao suinocultor brasileiro. Nós precisamos, 
sim, rediscutir formas mais claras e mais transparentes 
para que haja uma relação entre produtor e indústria, 
seja com contrato de integração, seja sem contrato 
de integração. Nós queremos, sim, que o produtor vá 
bem, que a indústria vá bem, e que o setor cresça 
como um todo.

Sobre essa discussão que foi feita ontem sobre 
a fusão dessas 2 empresas, nós, em momento algum, 
fomos contrários a isso. Apenas queremos uma rela-
ção entre os 2 elos da cadeia, que são importantes; 
uma relação mais próxima e que traga benefício aos 
2 elos.

E é a questão do endividamento, meus caros 
Deputados, que precisamos sim, e urgentemente, so-
lucionar; que o Governo tome medidas para socorrer o 
setor da suinocultura, a fim de que os nossos produtores 
continuem na atividade e que não desempreguemos 
milhares de famílias, que já estão comprometidas, para 
que elas não percam seu posto de trabalho lá na sua 
propriedade, tendo que abandonar a atividade.

Minhas observações são estas: dizer que é im-
portante isto que se está fazendo aqui, debatendo-se 
o endividamento da agricultura brasileira. O setor da 
suinocultura tem importância socioeconômica para o 
País, para os Estados. Porque, principalmente, a suino-
cultura é feita atualmente nas pequenas propriedades. 
São pequenos produtores. Somente nos 3 Estados do 
Sul e também no Centro-Oeste é que a suinocultura 
tem uma característica um pouco diferenciada: pro-
priedades maiores, produtores maiores. Mas, mesmo 
no Centro-Oeste atualmente, com custo de produção 
menor, com condições melhores, milho mais barato, os 
produtores também estão sentindo dificuldade.

Então, Srs. Deputados, nós precisamos, sim, que 
o setor da suinocultura seja

seja olhado de forma diferente, e que tenhamos 
políticas mais definidas para atender às necessidades 
do nosso setor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Quero agradecer ao Dr. Valdeci Folador, pela apre-
sentação.

Passo a palavra ao Dr. Renato Rocha, Presiden-
te da Federação das Associações dos Arrozeiros do 
Rio Grande do Sul e representante da ABRAMILHO, 
pelo prazo de 10 minutos. Peço a S.Sa. se atenha a 
esse tempo.

O SR. RENATO CAIAFFO DA ROCHA – Muito 
bom dia a todos. Sr. Presidente, Deputado Fábio Souto, 
Sr. Deputado Luis Carlos Heinze, autor da proposição, 
demais Parlamentares da Comissão da Agricultura, en-
tidades aqui representadas. Em primeiro lugar, quero 

agradecer o convite e o espaço que se dá ao setor rural 
brasileiro para poder apresentar suas dificuldades.

(Segue-se exibição de imagens.)
Sou Renato Rocha. Presido a FEDERARROZ, 

que representa os produtores de arroz no Rio Grande 
do Sul. Nós listaremos, apresentaremos aos senhores 
na realidade todas as causas e os fatores que levam 
ao endividamento e que o agravam, que é o tema da 
audiência pública de hoje.

Depois, nós também falaremos o porquê de uma 
política diferenciada, a importância das entidades e 
as sugestões da entidade para a política agrícola do 
setor, e considerações finais.

Os fatores do endividamento do setor arrozeiro. O 
setor produtivo gera renda mas nem sempre se apro-
pria dela. Essa é a realidade, acho, de todos. Quando o 
produtor compra insumos e máquinas, pergunta quanto 
custa; mas quando ele vai vender, pergunta quanto pa-
gam para ele. Essa é a realidade da agricultura. Então, 
aqui há um grande problema para abater.

O arroz em depósito nas indústrias gera capital 
de giro permanentemente a elas. Estima-se que quase 
50% da produção está nas cooperativas e indústrias. 
Fica à disposição; muitas vezes, o produtor estabelece 
uma estratégia para reduzir a oferta, para recuperar 
preço, e as indústrias seguem beneficiando quando 
jogam no mercado. Isso também é um desequilíbrio.

E também destacamos a falta de incentivo à 
armazenagem, que está ligada a esse problema de 
manipulação de estoques.

Custo da produção, senhores. Última safra, 
2008/2009, segundo o IRGA, que tem mais de 70 
anos, tem sua política setorial, tem esses dados pre-
cisos: 33,07, em média, no Rio Grande do Sul, pela 
saca de 50 quilos. Preço do mercado, índice ESALC, 
do dia 24: R$26,60. Aqui, o prejuízo por saca é de 
R$6,60. Se pegarmos o custo da CONAB, que mede 
o custo em 3 regiões no Rio Grande do Sul, iremos 
além ainda; com esse valor de mercado, chegamos a 
R$10,41 de prejuízo, por saca.

Evolução dos preços do adubo e ureia, nos últi-
mos 10 anos. Vejam aqui: em 1999, uma tonelada de 
5-20-20 custava 215 dólares; no ano passado, 1.100 
dólares a tonelada; mais de 1 mil por cento! Ureia, 
175, em 1999; no ano passado, estava a 979 dólares 
a tonelada.

Relações de troca. Isto aqui é importante também, 
que é o melhor comparativo com o produtor. Vejam aqui: 
na safra 2001/2002, uma tonelada de 5-20-20, quando 
o arroz estava a R$17,00, precisava-se de 22,47 sacos 
de arroz para comprar uma tonelada de adubo.
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Agora vejam na safra passada: com o arroz a 
33, o produtor precisava de 53 sacos para comprar a 
mesma tonelada de adubo.

Ureia, mesma coisa: 21 sacos, para 48.
Outro desequilíbrio é o comportamento do mer-

cado: geralmente, na safra os preços caem. Esse é 
um problema crônico. Nós chegamos lá em 16 de fe-
vereiro a 31, e chegamos a 25, em junho, pós-safra 
já, a R$25,00.

Apresentamos a renda da atividade agrícola. Dos 
últimos 20 anos, 13 deram resultados negativos para 
o arroz em termos médios de comercialização. Vale 
destacar que, das últimas 6 safras, apenas uma deu 
resultado positivo, que foi no ano passado, porque es-
touraram os preços em nível internacional.

Margens da cadeia. Aqui há outro desequilíbrio, 
senhores. Vejam bem, nem sempre quando o preço 
baixa para o produtor baixa para o consumidor. Nem 
sempre. O que ocorre? Aqui está demonstrado. Em 
2001, baixou o preço. Esta linha azul representa o 
preço ao produtor; em cima, na forma de colunas, é o 
preço ao consumidor. Chegou lá embaixo o preço ao 
produtor, e continuou o mesmo valor o preço ao con-
sumidor. Isso aconteceu também em 2006 e, agora, 
está acontecendo de novo. Vejam que o preço aqui 
baixou, está na faixa de 26, 27, e para o consumidor 
segue o mesmo preço. O que acontece? Aumenta a 
margem da indústria ou do varejo.

Comparativo do endividamento. Brasil e Rio Gran-
de do Sul. Aqui estão todas as culturas, não só a do ar-
roz. Mostro aos senhores a importância do Rio Grande 
do Sul no contexto nacional. Dívida de custeio prorro-
gada, 35%. Investimento prorrogado, 27%. Dívida Ativa 
da União, 17%. Em média, 17,5% do endividamento 
nacional do Rio Grande do Sul. Estimamos, no caso 
do arroz, hoje, 4 bilhões de reais em dívidas. Isso dá 
mais de uma safra de arroz.

Temos ainda os fatores relacionados ao mercado 
externo. A crise econômica mundial. O que aconteceu? 
O crédito ficou mais escasso, mais restrito. Essa é a 
realidade. Houve pouco crédito, redução do crédito na 
safra passada. A cotação do dólar frente ao real reflete 
diretamente importações e exportações. Ou seja, faci-
lita a entrada no MERCOSUL e dificulta a saída para 
outros mercados, para tirar o excedente.

Os subsídios dos países desenvolvidos. O arroz 
também é um fator relacionado ao mercado externo. 
Há menor quantidade do arroz nacional frente a es-
ses grandes exportadores, pois se considera o arroz 
sensível e estratégico.

Excedente de produção do MERCOSUL. Se pe-
garmos nas últimas 3 safras o que foi produzido e o 
que tinha de estoque de passagem, veremos que o 

consumo está estabilizado em 12 milhões e 900 mil 
toneladas. No Brasil temos 15,5 milhões de toneladas, 
14 milhões de toneladas. Quanto mais sobra arroz, 
menor é o preço ao produtor. Essa é a realidade que o 
produtor vive, com as assimetrias do MERCOSUL.

Vejam, insumos, máquinas e equipamentos mais 
baratos. Legislação ambiental praticamente não exis-
te, assim como a fiscal. Há retorno nas exportações. 
Percebam que, nas últimas 6 safras, quanto maiores 
as importações, menor o resultado da atividade – ati-
vidade fechando no negativo.

Fatores relacionados à legislação ambiental. A 
lavoura de arroz gaúcha é licenciada e outorgada, pra-
ticamente 100%. É uma atividade que vem evoluindo 
na produção mais limpa, reduzindo o uso de máquinas, 
de água e de insumos.

Aqui chamo a atenção para a questão da reserva 
legal, que muito se discute. É uma lei de 1965. Querem 
tirar da produção 20%, e nós aqui queremos resga-
tar o Estatuto da Terra, que é anterior, é de 1964. É a 
Lei nº 4.504. Menciono a Seção VII, art. 85. Prestem 
atenção. Assistência à comercialização. Para fixação 
do preço mínimo se tomará por base o custo efetivo da 
produção, acrescido de despesas de transporte para o 
mercado mais próximo e margem de lucro ao produtor, 
que não poderá ser inferior a 30%. Ora, se pegarmos 
o custo do arroz, R$33,07, e colocarmos margem de 
lucro de 30%, hoje o Governo teria de estar garantindo 
ao produtor 43 reais. Isso é lei, senhoras e senhores, 
está no Estatuto da Terra. Resgataram, no caso da 
reserva legal, lei de 1965.

Fatores relacionados ao acesso ao crédito rural 
e recursos. A realidade é que faltam recursos para 
atender a demanda. Um terço apenas dos produtores 
têm acesso ao crédito rural oficial. E não sei se não 
estou exagerando. Os demais buscam financiamento 
no mercado, juros mais caros, troca-troca, financia-
mento e revendas, venda antecipada, etc. Isso resulta 
em excesso de oferta antes, durante e depois da sa-
fra, achata o preço para os outros produtores e para 
todo o mercado.

Todas as renegociações de dívida – securitização, 
PESA, custeios e investimentos alongados – retiram o 
produtor do crédito oficial. Essa é a realidade. O Go-
verno dá com uma mão e tira com a outra. O produtor 
prorroga, e depois fica sem acesso ao recurso novo. 
Isso também é um desequilíbrio.

Defasagem do preço mínimo em relação ao custo 
de produção. Preço mínimo, R$25,80. Custo de produ-
ção, 33 reais. Dá uma diferença de R$7,20. Pergunto 
aqui se algum produtor consegue produzir a preço 
mínimo? Precisa gastar os 100% do custo de produ-
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ção para produzir o seu produto. O Governo tinha de 
garantir isso.

Dificuldade de acesso à política de garantia de 
preço mínimo. A armazenagem tem de ser creden-
ciada. Nem todos têm acesso. Não é bem fácil. O Go-
verno forma estoques através da política de garantia 
de preços mínimos. Compra arroz através de AGF, de 
opções, etc. Quando os preços sobem para o consu-
midor, existe uma pressão da indústria e tal, e esses 
estoques são desovados com preço inferior ao pra-
ticado no mercado, forçando o mercado para baixo. 
Pergunto se é justo formar estoque e depois jogar para 
baixar o mercado.

E aí acabam os produtores vindo de novo a Bra-
sília pedir ao Governo, aos Parlamentares identificados 
com as bases a solução dos problemas.

Acesso ao crédito de comercialização. Poucos 
produtores têm acesso, porque é preciso armazém 
credenciado, certidões negativas municipais, estadu-
ais e federais.

Por que uma política diferenciada para o setor? 
Porque a produção é a céu aberto. Não temos con-
trole sobre o clima. O produtor não põe preço no seu 
produto, é o mercado que põe. Para os outros setores 
não é assim. Além disso, o produtor enfrenta mono-
pólios, oligopólios. Temos aí o exemplo do adubo, do 
fertilizante na safra passada, que foi a 1.100 dólares a 
tonelada. O produtor vai recorrer a quem? O Governo 
tem de controlar isso. Do contrário, vai acabar estou-
rando tudo nele.

Concorrência do MERCOSUL. Pesados subsídios 
agrícolas em âmbito de país desenvolvido. Isso tudo 
o produtor enfrenta. Em razão disso, precisamos de 
juros diferenciados, garantia de crédito para produzir, 
comercializar e investir e, principalmente, renda na 
atividade. Ninguém sobrevive sem renda. E medidas 
de compensação por crise climática ou de mercado. 
A própria lei do crédito rural dá esse direito, indepen-
dente de resoluções do BACEN e do CMN. A própria 
lei garante isso, senhores.

A importância das entidades. Têm sido funda-
mentais. É o exemplo hoje desta organização, da pró-
pria Comissão de Agricultura, da Frente Parlamentar 
da Agricultura, enfim, dos Deputados que atuam em 
defesa do setor primário nacional. Temos lá uma ação 
conjunta, FEDERARROZ, FARSUL, IRGA, Secretaria 
da Agricultura, Parlamentares Estaduais da Comissão 
de Agricultura, Deputados Federais. Sem essa nossa 
mobilização e a identificação com esses políticos, essas 
lideranças, estaríamos em situação muito pior. Temos 
de reconhecer e também agradecer esse apoio.

A atuação foi fundamental. Conseguimos pror-
rogar alguma coisa de custeio, de EGF nessa safra. 

Mas são todas medidas de “apaga incêndio”. No ano 
que vem está tudo aí de novo. Não se tem acesso ao 
recurso. Depois, comercialização. Enfim, precisamos 
acabar de uma vez por todas com esses problemas.

O setor do arroz precisou evoluir em termos de 
eficiência, dentro da porteira e fora da porteira, para 
poder suportar os desequilíbrios da atual política agrí-
cola para o arroz. O que foi feito? Nos últimos 10 anos, 
evoluímos 41% em termos de produtividade. Tínhamos 
aqui 5.300 quilos, e a projeção é de 7.600 para a pró-
xima safra. Vejam que o produtor, dentro da porteira, 
fez a sua parte. Da porteira para fora, como temos a 
concorrência do MERCOSUL, acaba entrando produto 
danoso ao mercado. O setor também teve de se orga-
nizar para tirar os excedentes de produção.

Até 2004 não exportávamos nada. Começamos 
a exportar em 2004. No ano passado, alcançamos 
790 mil toneladas exportadas. Sessenta países, em 
todos os continentes, estão recebendo o arroz gaú-
cho e também o catarinense. Nesta safra já vamos, 
com 5 meses apenas, a quase 500 mil toneladas. Va-
mos ultrapassar os números do ano passado. A cada 
volume que se tira, com melhor preço o arroz fica no 
mercado interno.

Temos várias ações para as exportações. Esta-
mos com uma média, nos últimos 5 anos de trabalho 
para fomentar exportações, de 530 mil por ano. Nós 
participamos de missões comerciais. A FEDERAR-
ROZ participou de missões comerciais no Peru, no 
México, na África do Sul em julho. Recebemos várias 
missões comerciais e tivemos uma ação política para 
a manutenção de adequação de terminal portuário da 
CESA de Rio Grande, que já exportou 150 mil tone-
ladas este ano.

É preciso apoio político aos terminais privados 
também para investimentos e aproximação entre po-
tenciais importadores.

Para concluir, deixo sugestões para uma política 
agrícola para o setor arrozeiro.

Aumento do volume de recursos e liberação na 
época certa. Aumento do limite das exigibilidades da 
poupança rural. Criação de mecanismos de acompa-
nhamento e fiscalização das aplicações do recurso no 
crédito rural. Hoje não há um mecanismo que o pro-
dutor possa acompanhar. O gerente do banco diz: “Já 
terminou o recurso, não tem mais”. Mas onde o pro-
dutor vai verificar se aquilo procede? O produtor não 
tem ferramenta para acompanhar aquilo que estão lhe 
dizendo. Então está sendo enganado.

Liberação do volume anunciado. Na safra 
2008/2009, foram liberados apenas 83% dos recursos 
anunciados. Foram anunciados 78 bilhões, e liberados 
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64 bilhões. Então, falta um pouco de compromisso entre 
o anúncio político e o que efetivamente foi liberado.

Taxas de juros. Estamos pedindo a redução para 
3% no caso de custeio, investimento e comercialização. 
Entendemos que o atual cenário, o momento econômico 
que é vivenciado, é compatível com esse número.

Precisamos também de garantia de acesso ao 
crédito oficial para todos e reavaliação da análise de 
risco (Resolução nº 2.682 do BACEN). Foi reavaliada 
agora, mas não está funcionando, como está se pre-
gando. Muitos produtores que fizeram a prorrogação 
no ano passado estão alijados do processo. Então, é 
preciso ver se na prática isso vai funcionar. Por en-
quanto, está funcionando para uma minoria.

É também preciso criar um canal de comunica-
ção com o Ministério da Agricultura para que o pro-
dutor apto possa denunciar dificuldades enfrentadas 
junto ao agente financeiro, quando solicitado o crédito 
e não atendido. Para quem o produtor reclama hoje 
quando não sai o crédito? Ao Governo aqui, para que 
tome as medidas cabíveis com os agentes financeiros. 
Para quem o produtor reclama? Não tem para quem 
reclamar. Vem reclamar para as entidades, que passam 
para cá, e os Parlamentares vão ao Governo, cria-se 
um embate que, às vezes, demora 1, 2, 3 meses, e aí 
passou o prazo, a época do plantio. Então, é preciso 
haver um 0800 ou algo similar para que o produtor 
possa apresentar a denúncia.

Também sugiro que se regulamente a flexibiliza-
ção dos limites de crédito, unificando o somatório de 
limite, custeio e comercialização.

É importante ainda desburocratização da toma-
da de recursos no crédito rural de custeio. Criação do 
crédito rotativo, o que agilizaria, terminaria com a buro-
cracia. Ampliação dos limites para a cultura – estamos 
pedindo 30%. Possibilidade de retorno ao crédito rural 
de produtores hoje excluídos do processo. Nesse caso, 
são aquelas renegociações de endividamento de que 
o produtor está fora. Não existe hoje uma política de 
retorno. Há produtor que poderia estar financiando, mas 
não tem nenhum programa de inclusão ou reinclusão 
dele ao crédito. Essa é a realidade.

Eliminação da exigência de reciprocidade na 
concessão do crédito. O produtor hoje toma um finan-
ciamento que não chega a garantir 50% do custo da 
produção, sendo que 15%, 20%, 30% têm que ficar 
no banco aplicados. Ora, o recurso é para a lavoura, 
é para a produção, não é para ficar aplicado no banco. 
Mas essa é a nossa realidade. Isso precisa ser corri-
gido também.

Modificação do prazo de início de pagamento do 
custeio alongado a partir de 90 dias do término da sa-
fra, vencimento de julho a novembro, em 5 parcelas – 

foi mudado para 4 parcelas, e ninguém foi consultado. 
Temos que retornar a esse patamar.

Crédito rural de comercialização. Garantia de 
renda aos produtores.

Estatuto da Terra. Falei sobre isso anteriormen-
te.

Readequação da legislação dos preços mínimos, 
objetivando que seja equivalente a custo de produção. 
Elevação em 20% do aporte de recursos para a política 
de regulação e intervenção do Governo Federal. Penhor 
da safra como garantia única de liberação de crédito 
de comercialização na proporção de 1 por 1.

Desburocratização do credenciamento de ar-
mazéns.

Programas de investimento. Estamos sugerindo, 
desde o ano passado, no caso do MODERINFRA e 
do PRODECOOP, os investimentos específicos para 
armazenagem, para ampliar o prazo de 3 para 5 e 
o período de amortização de 8 para 15, destinados 
a produtores, cooperativas e associações. Linha de 
crédito para a modalidade de investimento com o ob-
jetivo de financiar a importação de matéria prima. Tem 
alguma coisa aí.

Seguro rural. Fiscalização e orientação dos agen-
tes financeiros para que a adesão ao seguro agrícola 
seja voluntária e não compulsória, que é o que está 
acontecendo hoje. Se a pessoa faz o seguro, financia; 
se não faz, não financia. Essa é a realidade. E, pela 
lei, tem que ser voluntária, garantindo-se livre acesso 
ao produtor no que se refere à escolha da seguradora. 
Ainda estão induzindo a seguradora. Dizem que tem 
de ser determinada seguradora.

Validação, para a cultura do arroz no Rio Grande 
do Sul, do seguro do IRGA contra granizo. A lavoura de 
arroz, por ser irrigada, tem que ter água armazenada, 
senão o produtor não leva recurso. E o IRGA tem um 
programa, por lei, que indeniza os produtores que tive-
rem a produção atingida por granizo. Temos que fazer 
a validação junto ao Ministério da Agricultura, evitando 
mais encargos, mais seguro ao produtor.

Adoção de dados estatísticos de produtividade 
por município do IRGA. Estão adotando os do IBGE, 
mas são muito inferiores à realidade em termos de 
produtividade.

Aumento do limite de cobertura para cada cultu-
ra, garantindo-se o mínimo de 100% de recursos de 
produção por hectare.

Criação de novos mecanismos de comercializa-
ção. Estamos solicitando o retorno do EGF/COV (com 
opção de venda). Não é preciso que o produtor faça tan-
to estoque. O preço-meta possibilita ao produtor alcan-
çar o valor do custo de produção sem necessidade de 
o Governo formar estoques reguladores, remunerando 
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a diferença entre custo de produção e valor de mercado 
através de leilões nas bolsas. Esse é um mecanismo 
que existe nos Estados Unidos e funciona muito bem. 
O Governo não precisa fazer estoque e depois jogar 
no mercado. Gastaria muito menos recursos do que 
está gastando hoje para atender aos setores.

Políticas de apoio à comercialização. Aumento 
da dotação orçamentária para a comercialização e 
realização pelo Governo de leilões de equalização na 
época do plantio, para garantir preços.

Endividamento. Deputado Luiz Carlos, estamos 
propondo um reescalonamento global da dívida dos 
produtores, PESA, securitização, FAT, custeios, investi-
mentos alongados, dívidas com fornecedores também, 
não incluídas no FAT, com juros de 2%, prazo variável 
de acordo com a capacidade ou rentabilidade do pro-
dutor, bônus de adimplência e garantia de acesso ao 
crédito oficial. No atual sistema, cada capítulo de dí-
vida tira o produtor do crédito rural. Precisamos juntar 
tudo e fazer um reescalonamento. Essa é a realidade. 
É uma proposta que deixamos.

Sugerimos outras medidas, como o aumento da 
TEC para o arroz, o retorno de PIS/COFINS para o ar-
roz beneficiado e industrializado; o fim da guerra fiscal, 
em que há uma diferença muito grande; fiscalização do 
estoque de arroz nas indústrias; controle do abuso de 
preço das empresas; livre acesso dos insumos do MER-
COSUL, o que está permitido na própria lei do acordo; 
fomento às exportações, programas do Ministério da 
Agricultura de aumento do consumo de arroz.

Sugerimos muitas outras medidas, sobre questão 
ambiental, revisão do crédito florestal, da carga tribu-
tária, que hoje é 36%.

Sr. Presidente, o Rio Grande do Sul representa 
hoje 62% da produção nacional de arroz, 50% da do 
MERCOSUL, 76% do arroz produzido no Brasil e 90% 
das exportações, sendo que 140 municípios têm sua 
matriz produtiva baseada na produção de arroz. São 
18 mil produtores, sendo que 70% com área inferior a 
100 hectares. Gera 232 mil empregos diretos e indire-
tos, mas, se considerarmos as famílias, são mais de 1 
milhão de pessoas no Rio Grande do Sul.

É considerado um produto sensível, de cesta 
básica, de segurança alimentar, portanto de desen-
volvimento regional e nacional. Os Governos devem 
valorizar o setor produtivo diferenciadamente, por ga-
rantir o desenvolvimento regional.

Segundo a ONU, neste momento, 20% da po-
pulação mundial, 1 bilhão de pessoas, passa fome. 
Só de 2008 para 2009, houve um incremento de 100 
milhões de pessoas. E o Brasil é a última fronteira 
agrícola para a produção de grãos, pode ajudar a sa-

ciar a fome mundial, desde que esteja assegurada a 
renda da atividade.

Os países de Primeiro Mundo investem pesa-
damente na produção de alimentos. Deixamos uma 
mensagem para todos, para a imprensa também: não 
nos esqueçamos de que a recuperação dos países 
destruídos pela Segunda Guerra Mundial foi baseada 
na agricultura. Está aqui uma foto de Nuremberg, na 
Alemanha, que mostra como essas cidades estavam 
destruídas.

Essa era a nossa contribuição.
Quero aproveitar este momento também para 

agradecer todo o apoio desta Comissão, destes De-
putados, da Frente Parlamentar, enfim, dos políticos 
que têm ligação com o setor e atuam em defesa dos 
produtores. Se não fossem eles, estaríamos em situ-
ação muito pior, tenham certeza disso.

Eu agradeço a V.Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado, Dr. Renato.
O SR. DEPUTADO HOMERO PEREIRA – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO HOMERO PEREIRA – Sr. 

Presidente, eu não quis interferir na fala do nosso com-
panheiro da FEDERARROZ. Estou vendo aqui que há 
representantes de muitas entidades. Se cada um for 
falar 27 minutos, certamente os Parlamentares não vão 
estar aqui presentes, porque têm outras atividades na 
Casa. Já, já, começa a Ordem do Dia. Eu gostaria de 
pedir que fôssemos objetivos, senão vamos acabar 
frustrando esta audiência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Eu agradeço, Deputado Homero, a pertinente ob-
servação.

Mais uma vez quero dizer que o assunto em pauta 
hoje é a questão do endividamento. Então, peço aos 
senhores que se atenham ao tema. O histórico de vá-
rios setores esta Comissão conhece bem. Sabemos 
das dificuldades. Para que os trabalhos nesta manhã 
sejam objetivos e seja elaborado um documento pal-
pável sobre a questão do endividamento, é importante 
que cada representante aqui se atenha ao endivida-
mento do setor.

O Dr. Haroldo Rodrigues solicitou que fosse o 
terceiro a se manifestar, porque vai ter que sair. Vou 
passar a S.Sa. a palavra.

Antes, Deputado Homero, informo que vou ser 
rígido, exigirei que os palestrantes se atenham aos 10 
minutos previstos no Regimento.
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Com a palavra o Dr. Haroldo Rodrigues da Cunha, 
Presidente da Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão, pelo prazo de 10 minutos.

O SR. HAROLDO RODRIGUES DA CUNHA – 
Bom dia a todos.

Obrigado, Presidente, por me permitir falar um 
pouquinho antes. Tenho um compromisso agora. Obri-
gado, Deputado Heinze, pela oportunidade.

Falo em nome dos produtores de algodão. Eu 
gostaria de apresentar rapidamente alguns números 
do setor e, depois, passar a palavra ao Deputado Hugo 
Biehl, nosso assessor, que vai enfocar o assunto do 
endividamento.

O Brasil, hoje, é o quinto maior produtor mundial e 
o quarto maior exportador de algodão. Há 10 anos, éra-
mos o segundo maior importador de algodão do mundo. 
Apesar disso tudo, nós tivemos uma redução, na última 
safra, de 23% na área. Temos a maior produtividade de 
algodão de sequeiro do mundo. Só perdemos para o 
algodão australiano, que é 100% irrigado. Entretanto, 
nós temos uma combinação muito nefasta, que acre-
dito não vale a pena focarmos muito aqui, porque é a 
realidade de todo o agronegócio brasileiro.

Alto custo de produção. No mercado internacio-
nal, com preços baixos, com a questão cambial, isso 
vem penalizando a agricultura desde 2004, 2005. Nós 
temos, ano após ano, apesar de todos esses números 
positivos do algodão, necessitado de ajuda do Gover-
no, na expectativa de cumprir o programa de garantia 
de preço mínimo. Então, câmbio, crise internacional, 
preços baixos, tudo isso, aliado a alto custo, faz com 
que tenhamos problema de renda agrícola, que é o 
nosso foco. O Deputado vai abordar esse tema na 
sequência.

O algodão tem investimentos específicos para a 
atividade – não é fácil trocar de atividade. O algodão 
conquistou esse mercado internacional a duras penas 
nesses anos todos. Temos a sexta maior indústria têxtil 
do mundo. O setor do algodão, como produtor, Depu-
tado, não é um gerador importante de empregos, na 
visão de muita gente, de Ministérios. A cadeia têxtil bra-
sileira é a segunda maior empregadora da indústria de 
transformação. Portanto, uma saída do algodão, uma 
diminuição expressiva na produção de algodão vai le-
var o País a se tornar exportador. Na hora em que ele 
desce o preço, desce a produção, o preço internacio-
nal sobe, a paridade de importação sobe, e a nossa 
indústria, as nossas confecções, que empregam mais 
de 1 milhão e 600 mil pessoas, não vão ter competiti-
vidade. E vamos ver aí produtos da Ásia invadindo o 
País, como já está acontecendo.

Só para os senhores terem uma ideia de núme-
ros, o nosso custo de produção apurado pela CONAB, 

em torno de 4.700 reais, Deputado, gera um custo por 
hectare, considerando-se a arroba, de 50 reais. Pre-
ço mínimo de garantia, R$44,60. Preço de mercado, 
37 reais. Ou seja, temos um custo de produção 12% 
acima do preço mínimo e um custo de produção 35% 
acima do preço de mercado.

São essas incongruências do setor do algodão 
que é importante destacar.

Agora vou passar a palavra para o Deputado, 
para que ele apresente as nossas considerações e 
sugestões.

Muito obrigado.
O SR. HUGO BIEHL – Bom dia, Presidente Fábio 

Souto, Deputado Heinze, que também está à mesa, 
senhores.

O Presidente Haroldo me apresenta como Depu-
tado, mas todos sabem que sou ex-Deputado. Já tive 
o privilégio de presidir esta Comissão, e hoje estou 
acompanhando o trabalho dos produtores de algodão 
do Brasil.

O Presidente Haroldo efetivamente já sintetizou 
o que acontece com o setor, e a Federação das As-
sociações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul -FE-
DERARROZ acaba de dar a todos nós uma síntese 
daquilo que certamente seria a palavra de cada um 
dos representantes aqui, de cada um dos setores, se 
tivéssemos tempo para definir essas questões.

A questão central é renda – Disso já estamos can-
sados de saber. Há pouco, estava comentando com o 
Deputado Valdir Colatto que, se pegássemos – talvez 
ele o faça – o relatório da CPMI do Endividamento Agrí-
cola, poderíamos dizer hoje, Deputado Mendes: vide 
página tal. As recomendações foram daquela época, 
e nós, infelizmente, não conseguimos superar esse 
desafio da renda.

Nós temos, em termos de política agrícola, fragili-
dade nos mecanismos de proteção, como aqui já ficou 
demonstrado, todos conhecem, e o Governo centraliza 
a política no crédito. Mas crédito sem renda, efetiva-
mente, pode agravar, e é o que vem acontecendo.

Podemos olhar para o cenário do endividamento. 
Eu lembro que, em 1995, falávamos de pouco mais de 
12 bilhões; depois, mais de 30 bilhões; em 2007, quan-
do foi feita a base da última negociação, que culminou 
no ano passado, o Ministério da Fazenda apurou 87,4 
bilhões. Esse valor, hoje, seguramente já gira em torno 
de 100 bilhões. O Deputado Valdir Colatto me corrige: 
são 130 bilhões.

Se essa é a realidade do setor, não há como fi-
carmos indiferentes a isso. Os produtores não estão. 
A força está aqui representada, os Parlamentares 
estão diariamente, a toda hora, debatendo. A Frente 
Parlamentar da Agricultura, a Comissão de Agricul-
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tura e todas as frentes estão envolvidas, buscando 
uma equação.

Precisamos efetivamente é criar algum ambiente 
em que possamos fazer com que a sociedade como 
um todo se sensibilize com essa situação, para depois 
alcançarmos o Governo

Sei que estamos com essa dívida crescendo. 
Aqui já foram apontadas as causas, não é preciso re-
peti-las, mas, enquanto não tivermos mecanismos de 
renda que efetivamente funcionem, não teremos uma 
equação. A situação só vai se agravar. No começo, as 
dívidas mais antigas eram corrigidas, mas a um índice 
menor do que o da inflação; inverteu-se essa lógica, e 
acabamos agora tendo uma dívida inflada, que escapa 
ao controle do produtor.

Eu não vou me ater aos detalhes. Sei que aqui 
os Parlamentares, a quem principalmente estamos di-
rigindo a palavra, conhecem todo esse processo. Mas 
não há como não pedirmos para o Governo. A ABRA-
PA apresentará as recomendações. Depois entregará 
à Mesa um documento. Trata-se efetivamente de fazer 
o recálculo, ajustar essa dívida. O próprio Governo hoje 
reconhece – há poucos dias falávamos com o Ministro 
interino Gerardo Fontelles, que estava numa situação 
privilegiada, à época, no Ministério da Fazenda – que 
essas dívidas originalmente pactuadas ali estão eiva-
das de erro. E esse erro, evidentemente, projeta uma 
situação impagável.

Se o Rio Grande do Sul, se o arroz do Brasil está 
devendo praticamente uma safra, se formos otimistas, 
10% de lucro por safra, assim já teríamos que ter 10 
anos para pagar, contando com 10 anos de safra. Mas, 
como foi dito aqui, estamos a céu aberto, com todas 
essas dificuldades, estamos na situação de mercado. 
O câmbio, que favorece a transferência de renda para o 
consumidor, que permitiu a formação de altas reservas 
cambiais, efetivamente é um produto da agricultura.

Então, repactuar, com uma carência para o setor 
do algodão, é necessário, e certamente para outros 
setores também.

Fixar mecanismo de proteção da renda – estou 
novamente repetindo. Se o algodão não contasse com 
o PEPRO, em que a redução, segundo nosso presi-
dente da entidade, foi de 23% da área da última sa-
fra, ela seria reduzida ainda mais. Ora, um mercado 
conquistado a duras penas, um produto reconhecido 
internacionalmente – é o caso da suinocultura, que 
abriu também o debate -perder tudo isso, efetivamen-
te, não pode ser.

Nós também temos algumas sugestões, e uma 
nós nos permitimos fazer, Glauber, que foi uma iniciativa 
da APROSOJA e da AMPA, de rendas alternativas. 

Uma das provocações que gostaríamos de fazer 
é: por que não diversificar a atividade?

Há uma atividade que o Brasil não tem tradição 
de fazer, a silvicultura. Ora, em qualquer conta que 
fizermos, encontraremos uma resposta de renda na 
madeira bem superior ou, no mínimo, igual às melho-
res culturas que nós temos, incluindo soja e outros 
produtos. Não estou dizendo, Glauber, que a soja está 
ganhando muito dinheiro; eu sei que você vai dizer de-
pois qual é a situação do setor.

Então, por que não o Governo criar mecanis-
mos, facilidades? E daqui a pouco o penhor do ativo 
florestal pode ser inclusive uma moeda, combinado 
com serviços ambientais, para efetivamente criar uma 
nova rentabilidade.

Esse estudo está à disposição, tenho certeza, e 
ele pode ser aproveitado pela Comissão.

Finalizando, não há como não pedirmos para que 
o custo interno, seja o custo tributário, todos os outros 
custos, mas principalmente o preço da logística, en-
quanto o Governo não o prover, que efetivamente ele 
seja indenizado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Deputado, eu peço que conclua.

O SR. HUGO BIEHL – Estou concluindo, Sr. 
Presidente, para dizer finalmente que nós temos este 
desafio, que é o setor fazer valer a sua voz, pela sua 
importância. Nós estamos respondendo pela econo-
mia de mais de 90% dos Municípios brasileiros. Efe-
tivamente, a agricultura pode alavancar a nossa eco-
nomia, como vem fazendo.

É a contribuição da ABRAPA, que depois deixará 
o documento com a Comissão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado.
Eu passo a palavra ao Dr. Gilson José Ximenes 

Abreu, Presidente do Conselho Nacional do Café – 
CNC.

O SR. GILSON JOSÉ XIMENES ABREU – Srs. 
Deputados, prezados companheiros, voltamos a esta 
Casa para novamente expor as dificuldades financei-
ras vividas pelo setor produtor da cafeicultura nacional, 
que se encontra com envididamento crônico que foi 
degringolado pela falta de renda na atividade. 

Já realizamos duas audiências públicas específi-
cas para tratar do assunto, mas, infelizmente, as ações 
adotadas pelo Governo Federal foram insuficientes e 
insatisfatórias.

Com o intuito de não tornar esta explanação can-
sativa, optei por apresentar um vídeo aos senhores, 
que demonstra com clareza o que os cafeicultores vêm 
vivenciando, principalmente do ano de 2001 para cá.



50796 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

Vamos ao vídeo, por favor.
(Exibição de vídeo.)
O SR. GILSON JOSÉ XIMENES ABREU – Meus 

amigos, para tornar ainda mais lúcido tudo isso a que 
acabamos de assistir, gostaria de apresentar um com-
parativo da evolução do preço dos principais insumos 
utilizados na cafeicultura e de outros produtos agrícolas 
com o avanço da cotação do café no mercado. 

Para os senhores terem uma ideia, o salário mí-
nimo, em 1994, era R$67,39, hoje, está por volta de 
R$500,00, um aumento de mais de 590%. O adubo 
2520, o mais usado na cafeicultura, custava R$180,00, 
hoje, com a baixa dos insumos, está em R$1.090,00, 
505% de aumento. O calcário, 325%; a energia elétrica, 
366%; o trator cafeeiro, 261%; o óleo diesel, 525%; o 
milho, 179,5%; a arroba do boi, 215,5%; o leite, 116%; 
e o café, meus amigos, 24,3%. 

A nossa situação é de desespero. Toda a agri-
cultura brasileira passa por uma situação difícil, mas 
a da cafeicultura é mais difícil ainda. 

Estamos aqui agradecendo este espaço que nos 
foi concedido nesta audiência pública e pedindo a todos 
os senhores que se preocupem mais, não com a cafei-
cultura brasileira, mas com os 8 milhões de brasileiros 
que dependem direta e indiretamente da cafeicultura 
brasileira. São 2 milhões e 200 mil empregados diretos 
no campo. Há um descaso que tem como consequên-
cia o aumento das favelas e da violência. 

Os senhores, como nossos representantes, re-
presentantes legítimos do povo brasileiro, precisam 
estar mais atentos e estar conosco. A cafeicultura fez 
o Brasil e pede agora aos senhores que a ajudem a 
se manter viva.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Agradeço ao Dr. Gilson Ximenes, Presidente do Con-
selho Nacional do Café.

Passo a palavra ao Dr. Antonio Celso Cavalcanti 
Andrade, Presidente da Federação dos Plantadores 
de Cana do Brasil – FEPLANA, pelo prazo de 10 mi-
nutos.

O SR. ANTONIO CELSO CAVALCANTI AN-
DRADE – Srs. Deputados, agradeço ao Deputado 
Luis Carlos Heinze o convite que fez à Federação dos 
Plantadores de Cana. 

É bom não misturar o plantador de cana com o 
industrial de açúcar, o usineiro. O plantador de cana é 
o agricultor que planta a cana para vender para a in-
dústria, e o industrial compra a cana e a industrializa. 
São duas coisas diferentes.

Sobre o endividamento, temos 2 casos especí-
ficos aos quais gostaria que os senhores prestassem 
bem atenção. O primeiro, o endividamento antigo, a 

securitização e o PESA. Hoje, no Nordeste, mais de 3 
mil agricultores estão sendo executados por não terem 
pago a securitização.

Mas hoje existe um caso mais sério, o endivida-
mento novo, dos últimos 3 anos. Por que é mais sério 
esse endividamento? Porque ele foi provocado pelo 
chamamento do Presidente da República e do Ministro 
da Agricultura para os agricultores plantarem cana e 
contribuírem com o PROALCOOL, que seria a salva-
ção deste País. 

Muitos agricultores mudaram de cultura e hipote-
caram a propriedade acreditando que teriam um preço 
remunerador na cana-de-açúcar que desse para pagar 
o endividamento que tiveram que fazer para ingressar 
na nova lavoura. Muitos fornecedores compraram tremi-
nhão, caminhão e tratores e têm sido obrigados, nes-
tes últimos 3 anos, a entregar a cana com defasagem 
de mais de 20%, 30%. E pelo que me consta, como 
agricultor matuto que sou, ninguém pode produzir por 
10 e vender por 8, para não haver endividamento por 
falta de condições de pagamento.

Por isso, quero cobrar do Presidente da República 
e do nosso amigo Dr. Roberto Rodrigues atenção no ato 
que praticaram. Convidaram, chamaram, mandaram os 
órgãos de classe induzirem os agricultores a plantarem 
cana. E hoje? Como eles pagam essa conta? 

O álcool é atrelado ao petróleo. Um litro de álco-
ol, que o senhor abastece em São Paulo, nos Estados 
do Centro-Sul, não tem condições de remunerar a ca-
na-de-açúcar, deixando o industrial do álcool também 
em sérias dificuldades. 

A cana-de-açúcar tem uma coisa diferente de 
todos os produtos agrícolas de que se falou aqui: só 
temos um comprador, que é o industrial do álcool ou 
o do açúcar. Se o industrial vai mal, vamos pior ainda, 
porque sobra para nós. Há muitos casos no Nordeste 
e no Centro-Sul em que o fornecedor entregou a sua 
cana o ano passado, recebeu 30% do valor da cana e 
está com débito na mão das usinas, muitas delas em re-
cuperação judicial querendo pagar em 4 ou 5 anos. 

Como fica este plantador de cana que acreditou 
no Governo, plantou cana e hoje está com todo o seu 
apurado da fazenda bloqueado? É um caso que pre-
cisa ser analisado. 

Os senhores poderiam perguntar: Sr. Antônio 
Celso, você é masoquista? Por que não deixa de plan-
tar cana? Eu volto a reafirmar: cana é uma lavoura di-
ferente das demais. Os implementos que tenho para 
fazer cana-de-açúcar eu não uso para soja, a não ser 
uma grade; não uso para nenhum tipo de grão. Quan-
do planto cana, planto com a esperança de colhê-la 
por 5, 6 colheitas. Não posso simplesmente plantar a 
cana e, se a usina deixar de funcionar, arrancar a cana 
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e plantar outra lavoura. Assim vou quebrar, porque só 
vou tirar meu custo da cana-de-açúcar com 2, 3 ou 4 
colheitas. Então, como vou mudar de lavoura? Infeliz-
mente, o Governo não está vendo isso. 

Tenho tido diversas audiências no Ministério da 
Agricultura e com a Dra. Dilma Rousseff, tenho feito 
uma verdadeira peregrinação em Brasília, não só eu, 
mas o Vice-Presidente da Federação, Dr. Paulo Leal, 
paranaense, e o Sr. Paulo Brandão, de São Paulo, mas 
até agora não temos nenhuma esperança de que esse 
assunto seja resolvido.

Agora, vamos para o Nordeste sofrido, onde tenho 
a honra de ter nascido, vivido e ainda sofro lá. Hoje, 
temos no Nordeste diversas usinas que não terão con-
dições de realizar moagem. O que fazer com a cana 
do fornecedor? Vou vender a quem? Sempre digo que 
para vender na porta dos estádios de futebol é muito e 
para chupar é muito mais, não dá para chupar a cana 
que temos. E o Governo não está observando isso. 

Falando um pouco mais do Nordeste, hoje a la-
voura canavieira do Nordeste emprega 1 milhão de 
pessoas no campo. Outra fonte de emprego no cam-
po no Nordeste é o Vale do São Francisco, que está 
na mesma dificuldade em que estão os canavieiros. 
O que fazer com aquele pessoal? 

Agora, existe um fato muito mais sério que não 
ouvi ser falado aqui ainda, talvez eu até vá dizer uma 
besteira. É que tudo isso contribui para se diminuir a 
produtividade das nossas propriedades, e o Presiden-
te Lula já está com um esquema para tomá-las com o 
MST. Isso é mais sério. 

Como posso produzir, aumentar meu nível de 
produtividade, se não tenho financiamento? Eu te-
nho o adubo mais caro da região canavieira do País e 
não tenho certeza se entrego meu produto e recebo 
o dinheiro.

No Nordeste, todos sabem que existe seca. Esse 
endividamento da securitização e do PESA veio da safra 
de 1979, quando o fornecedor tinha 30 mil toneladas 
de cana e no outro ano foram 3 mil toneladas. Como 
ele pagava esse endividamento? 

Chamo a atenção para o fato de que vai haver 
um problema muito sério no Nordeste, muitas usinas 
não terão condições de moer, o fornecedor não terá a 
quem entregar o produto, não terá como honrar seus 
compromissos e também não poderá tomar outro fi-
nanciamento. 

Esse mesmo caso está acontecendo na Região 
Centro-Oeste. Muitos fornecedores plantaram a cana, 
há usinas com o compromisso de moer com 1 ano, 1 
ano e meio, mas ainda existe usina parada e sem onde 
moer a cana. E cana pega fogo; um fósforo resolve a 
situação do agricultor. 

Então, é esse o chamamento que trago aos se-
nhores. 

Quero fazer um apelo aos Deputados Federais 
desta Casa. Tudo o que estou dizendo aqui tem solu-
ção, já teve solução. Já aprendemos que a realidade é 
a Câmara dos Deputados fazer cumprir a Lei nº 4.870. 
Se essa lei for cumprida, tudo o que tínhamos... Não 
estou pedindo para voltar o IAA nem financiamento 
sem pagar, porque quando o IAA faliu, se os senhores 
se lembrarem, não havia um endividamento de agri-
cultor canavierio, somente das usinas. Então, não po-
demos ser responsabilizados. Quando se fala em IAA, 
é nome feio, mas para nós era a nossa salvação. Não 
estou pedindo que volte, mas já falei com o Presidente 
da República, em Pernambuco, duas vezes, pedindo 
regulamentação para esse setor. E seria muita coisa 
que existe na Lei nº 4.870, que até agora ninguém me 
provou que foi revogada. Como eu sou matuto e não 
entendo, entramos na Justiça com diversas associa-
ções e já temos ganho de causa em primeira instância 
dizendo que a lei está em vigor.

Essa lei não serve só para o plantador de cana. 
Ela serve para o usineiro pequeno e para o médio. 

O que está havendo no nosso setor? A maior 
concentração de riqueza que eu já vi na história des-
te País, grupo do exterior com 5, 6, 15, 16, 17 usinas. 
Para o agricultor pequeno, o plantador de cana para 
essas usinas falar com o proprietário, é melhor falar 
com Jesus Cristo, porque nós rezamos e pode ser 
que Ele atenda.

Há todas essas dificuldades. Os senhores estão 
aí com a Lei nº 4.870. Eu mandarei uma documenta-
ção esclarecendo tudo isso.

É a hora de me despedir dos senhores e agrade-
cer a atenção que deram à Federação dos Plantadores 
de Cana do Brasil. Agradeço aos Srs. Deputados da 
bancada ruralista – conheço quase todos. A nossa clas-
se deve muito favor a muitos deles, como o Deputado 
Ronaldo Caiado, como o doutor do Paraná, que estava 
aqui, enfim, diversos Deputados de quem nós sempre 
batemos à porta. É onde temos de nos pegar. 

E hoje eu vim solicitar aos senhores que votem 
esta Lei nº 4.870, para salvar 66 mil plantadores de 
cana do País, que não são industriais; eles vendem 
cana. É uma lavoura que não aguenta frete. Se você 
carregar um caminhão, depois de 50 quilômetros nin-
guém quer, porque o valor da cana não paga o frete. 
Na usina é mais perto.

Tudo para o plantador de cana é difícil. O que 
nós tínhamos, que normatizava o setor, infelizmente, 
Collor acabou com tudo, com uma promessa que fez 
de que iria trazer um órgão novo, enxuto, mas não re-
solveu nada.
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Em Pernambuco, 80% da produção de cana era do 
plantador; atualmente são 25%. Está-se concentrando 
toda a lavoura na mão dos grupos internacionais.

Muito obrigado pela atenção que os senhores 
me deram. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Agradeço ao Sr. Antônio Andrade, que fez aqui reivin-
dicações justas e falou sobre o sofrimento do setor de 
cana-de-açúcar. Tenha certeza de que esta Comissão 
está muito atenta a essas reivindicações. Vamos lutar 
para que a situação do setor comece a melhorar.

O SR. ANTÔNIO CELSO CAVALCANTI AN-
DRADE – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Passo a palavra ao Dr. Ivan Pinto da Costa, Presiden-
te da Câmara de Fruticultura de Juazeiro, Bahia, pelo 
prazo de 10 minutos.

O SR. IVAN PINTO DA COSTA – Bom dia a to-
dos. Agradeço ao Deputado Fábio Souto, ao Deputa-
do Luis Carlos Heinze e também ao Deputado Afonso 
Hamm a chance de falar um pouco sobre a fruticultura 
nordestina a esta Casa Legislativa.

Sou Presidente da Câmara de Fruticultura de 
Juazeiro, Bahia, Vale do São Francisco.

(Segue-se exibição de imagens.)
Aqui é o Vale do São Francisco. Como essas infor-

mações ficarão disponibilizadas na Comissão, alguns 
dados sobre o Vale eu saltarei. Farei apenas algumas 
citações e me aterei realmente à questão de dívida, à 
nossa crise no Vale.

Nós temos o lado de Pernambuco, os Municípios 
de Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vis-
ta e Orocó; o lado da Bahia, Casa Nova, Sobradinho, 
Juazeiro e Curaçá.

As exportações do Vale do São Francisco, so-
bretudo da uva e da manga, em 2007, foram de 169 
milhões de reais, e da manga, 89 milhões de reais.

A crise no Vale do São Francisco teve início em 
janeiro de 2004, quando chuvas fora de época atin-
giram mais de 1.600 milímetros, em 15 dias do mês 
de janeiro.

Em função da inexistência de seguro no setor, 
todo o prejuízo foi assumido pelo produtor. Isso ocorreu 
também em 2005 e 2006, ou seja, a safra do primeiro 
semestre no Vale do São Francisco – tínhamos duas 
safras por ano -, nós perdemos totalmente, e todo esse 
prejuízo foi assumido pelo produtor.

A partir de 2007 foi consenso, então, se elimi-
nar, para diminuir o risco, uma safra de uva do Vale do 
São Francisco. Consequência: 40 mil pessoas foram 
demitidas, mais de 150 milhões de reais deixaram de 
circular no Vale em virtude dos salários. Como 1 real 
movimenta mais 2 reais indiretos, 450 milhões de re-

ais deixaram de circular no Vale com a eliminação de 
uma safra de uva. 

Temos 3 variedades de uva no Vale do São Fran-
cisco: Festival, Thompson e Crimson, que vieram dos 
Estados Unidos. Não temos nenhuma pesquisa, ne-
nhum trabalho. Quatrocentos e cinquenta milhões de 
reais por ano resolveria muita pesquisa para termos 
uma variedade brasileira, que suportasse a chuva do 
primeiro semestre para, então, recontratarmos estas 
40 mil pessoas. 

Câmbio. Em novembro de 2004, 1 dólar corres-
pondia a R$2,785; em novembro de 2007, R$1,767; 
em agosto de 2008, 1 dólar, R$ 1,558; em agosto de 
2009, 1 dólar, R$1,836. Essa variação cambial des-
favorável às exportações, associada ao aumento do 
custo dos insumos, como já foi relatado, e às perdas 
da safra provocou uma perda de 56,5% do resultado – 
resultado não é lucro – Das empresas: 56% sumiram 
nos últimos 4 anos.

Tivemos algumas medidas, de 2004 para cá, que 
permitiram algum tipo de renegociação. A Lei nº 11.322 
limitou em até 100 mil reais e foi até 2001. Como a 
crise no Vale foi de 2004 para cá, não houve nenhum 
efeito para nós. 

A Lei nº 11.775 deixou vários programas que uti-
lizamos no Vale do São Francisco, do BNDES – como 
o Nordeste Competitivo, Linhas do FAT, o Pró-Trabalho, 
o BNDES Automático. Inclusive, vários produtores de 
Juazeiro estão enquadrados na Lei nº 11.775. Como 
o Banco do Brasil encaminhou esse débito para uma 
empresa terceirizada de cobrança chamada Ativos, o 
produtor não pode renegociar, e o Banco do Brasil não 
dá uma solução para essas pessoas. 

A Lei nº 11.992 permite a conversão de dívidas 
do FAT até 200 mil reais para o FNE. 

O pequeno produtor de qualquer projeto da CO-
DEVASF tem 6 hectares e a uva utiliza de 50 a 60 mil 
reais por ano em custeio. São 300 mil reais em custeio 
a um pequeno produtor do Vale do São Francisco. E 
limitou-se até 200 mil reais. 

Renegociação em função da crise financeira in-
ternacional. Conseguimos repactuar os custeios em 5 
anos, pagando 5%. Conseguimos pegar a parcela dos 
investimentos que vencem em 2009 e transferir para 
o final do contrato. 

Disseram que seria permitida a renovação de 
novo custeio caso a caso. Alguns conseguiram; outros, 
não. Essa questão de caso a caso envolve garantia, 
novo limite, e as diretorias de limite dos bancos vão 
fazer uma avaliação em cima do balanço. Se há uma 
crise, se o balanço vai ser negativo, como vamos con-
seguir um aumento de limite para ter acesso ao novo 
recurso? 
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Situação atual. Em 2010, os produtores deverão 
quitar o custeio da safra atual e mais 20% dessa re-
negociação de 5 anos. Então, teremos que pagar, em 
2010, como se fosse um custeio de 120%. Acontece que 
na época dessa renegociação 1 dólar custava R$2,20, 
R$2.30; hoje, está R$1,84, 16% menos. Já tem gente 
preocupada, todos estamos apreensivos, tensos. Como 
vamos pagar, em 2010, um custeio de 120%? 

Algumas empresas que conseguiram prorrogar 
os ACCs e transformá-los em ACE puderam pagar isso 
em reais, mas muitas não vão ter fluxo internacional 
para quitar esses ACCs. 

Precisamos de fôlego para adequar a cultura em 
função da eliminação de uma safra. Se em 1 hectare 
de uva, ele produzia, em 1 ano, 30 mil toneladas em 
2 safras, seria 15 e 15. Agora nós temos de produzir 
os mesmos 30 mil em uma única safra. Minha gente, a 
planta não é um computador de onde se tira e põe uma 
pecinha. Tem-se de adequar o manejo, a adubação, 
a poda dessas culturas. Tem de ter fôlego para isso. 
Nós não temos pesquisa. Quem faz a maior pesquisa 
no Vale são os produtores. O produtor é para produzir 
e não para pesquisar. 

O fluxo de caixa, a nova realidade cambial e cli-
mática. Sair de uma postura de sempre correr atrás, 
ativa, para uma postura reativa.

Aqui listamos algumas medidas. Inclusive o Sr. 
Drauzio, do Sindicato Patronal de Ibitinga, São Pau-
lo, setor de citricultura, que passa por uma crise sem 
precedentes na história, contatou-me para saber so-
bre esse material. Como de certa forma é a fruticul-
tura, ele está nos dando apoio sobre essas medidas 
que iremos listar. 

Medidas necessárias para a solidificação e o 
crescimento da fruticultura. Entendemos que não basta 
renegociar dívida. Tem de haver uma série de outras 
coisas que possibilite a sobrevivência do produtor. Hoje 
está sendo discutida a questão das 40 horas sema-
nais, mas se esquecem de todo o resto. Não se pode 
ser uma via de mão única, tem de ser uma via de mão 
dupla. Essa é uma via de mão única, gente!

A Resolução nº 3.749, do Banco Central, esta-
belece critérios de reclassificação de risco. Se rene-
gociar, o risco aumenta. Aquelas letrinhas “a”, “b”, “c”, 
“d” impossibilitam a retomada de novos financiamen-
tos. Isso permitiu que alguns produtores tivessem, na 
verdade, reclassificação e acesso a novos recursos. 
Só que o Governo deixou de fora o FNE e coloca o 
FCO e o FAT.

Mitigadores de risco: seguro para a fruticultura. 
Nós não temos seguro na fruticultura. Uma empresa 
privada foi nos oferecer um seguro para pagarmos 22% 
do que será assegurado, e, ainda no caso de perda, 

ia ter uma franquia de 20% menos do que iríamos 
receber. Ninguém consegue sobreviver sem esse se-
guro. Se o seguro existisse no Vale do São Francisco, 
a nossa situação hoje seria de musculatura e não de 
raquitismo. 

Temos o Basileia 2, que é a regra bancaria que 
rege todo o Brasil hoje. No Basileia 1 faltou mitigado-
res de risco. O próprio Basileia exige que se tenha 
mitigadores de risco. Nós não temos nenhum neste 
momento.

Redução da taxa de juros das operações rurais 
proporcionais à queda da Taxa SELIC. A SELIC vem 
caindo, e o nosso juro não, ficou parado.

Mecanismos de proteção para a valorização do 
real frente a outras moedas oriundas das exporta-
ções. Existe o REDD para as pessoas se protegerem 
quando fazem o endividamento em dólar. Caso o dó-
lar aumente, ela não tem de desembolsar mais reais. 
Mas quando o câmbio cai – que é o nosso caso -, não 
existe nenhum mecanismo de proteção! 

Renegociação dos financiamentos independente 
da fonte ou linha de recurso, custeio ou investimento. 
Inclusive nos ACCs, transformados em ACEs, cons-
tam um prazo de 10 anos para a quitação. Nós damos 
2 sugestões: ou pega o estoque de dívida, dá fôlego 
ao produtor, no caso de 10 anos; ou se pensa num 
novo PESA.

Precisamos sair de uma postura de fragilidade 
e tensão. Todo ano é a mesma tensão, a mesma fra-
gilidade.

Plano Safra na fruticultura. Não existe Plano Safra 
na fruticultura. A fruticultura segue o Plano Safra de 
Grãos. Então, por exemplo, em julho para os financia-
mentos. Por quê? Porque é quando o grão para, vai 
reorganizar. Só que, na fruticultura, julho é o mês em 
que mais se contratam pessoas. Ficamos impossibili-
tados de fazer financiamentos, porque não existe um 
plano de safra na fruticultura. E quando se monta um 
plano safra, discutem-se outras tantas coisas.

Garantia de dinheiro novo. O Banco do Brasil 
exige 200% de garantia real. Quando renegociamos, 
as nossas garantias vão ficar presas à nossa renego-
ciação. Como vamos ter condições de fazer um novo 
financiamento? A sugestão é fazer um fundo de aval.

Parcelas de financiamento das linhas do BNDES 
e do FAT. O BNDES é automático, foi usado no Vale 
do São Francisco. O Nordeste Competitivo foi usado. 
Linhas do FAT, do PROTRABALHO, e nunca foi pos-
sível se renegociar nada. Quem fica inadimplente com 
o BNDES não pode renegociar, porque vai estar no 
CADIN, na SERASA e assim por diante.

Custeio automático. Toda vez que pagamos um 
custeio para renovação, é mais de 1 mês. A safra da 
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uva é de 90 dias a 100 dias. São 30 dias para registrar 
uma cédula, na nossa Bahia. Todos os cartórios são 
do Estado. Nós não temos agilidade. Então, até sair 
o novo custeio, o produtor já morreu na praia. Tem de 
ser custeio automático.

Isenção de imposto sobre as frutas brasileiras 
aumentaram na União Europeia. As nossas frutas 
pagam imposto de 8% a 14% minha gente! Isso é 
um absurdo! O Chile não paga. Por quê? Porque fez 
o dever de casa. Foi para a União Europeia e fez um 
acordo bilateral. O Brasil não pode ir porque pertence 
ao MERCOSUL, que desde 2004 não se reúne para 
nada. Nós não podemos renegociar com a União Eu-
ropeia se não tivermos esse acordo bilateral com o 
MERCOSUL e a União Europeia. Falamos de 8% a 
14%! Isso representa 15% líquido do dinheiro que vem 
do bolso do produtor. 

A outra saída seria a Rodada de Doha, que tam-
bém está parada e não vai para lugar nenhum.

Equiparação de produtor ao exportador. Pensan-
do na Lei Kandir, o raciocínio é não exportar tarifas 
nem produtos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Dr. Ivan, peço ao senhor que conclua. Tem mais 1 
minuto para concluir.

O SR. IVAN PINTO DA COSTA – Registro dos 
defensivos pelo princípio ativo e não pela marca co-
mercial. Pagamos um preço absurdo. Defensivo mais 
caro do universo é pago neste País. Nós precisamos 
de defensivo genérico urgente, simplificação para regis-
tro e outros produtos, como fitorreguladores. O mundo 
inteiro tem acesso a ferramentas, como fitorregulador. 
Nós não temos, por conta da complexidade e porque 
é caro fazer um registro no Brasil.

PADFIN – Programa de Apoio ao Desenvolvimen-
to da Fruticultura Irrigada do Nordeste. Decreto de 26 
de setembro de 1997, que está até hoje em vigor e 
ninguém se lembra disso. Esse decreto presidencial 
instituiu o apoio ao desenvolvimento da fruticultura irri-
gada do Nordeste. O principal instrumento disso é um 
comitê gestor com vários Ministérios. No caso de 40 
horas, todo mundo discute: “Olha, eu melhoro essas 
horas, porém, resolve essa tarifa na União Europeia”. 
“Eu abaixo o custo dos defensivos e todo mundo sai 
ganhando”. Tem de ter uma harmonia entre todas es-
sas instituições. 

Enfatizamos que o Vale é viável e sustentável 
em todos os aspectos: social, ecológico e econômico. 
Acreditamos na fruticultura não só como geração de 
riqueza, mas como importante instrumento de integra-
ção social, contribuindo para a diminuição da miséria, 
que é crônica no Nordeste brasileiro. 

Minha gente, o produtor parece uma metade de 
uma laranja com a qual está sendo feito suco. Começou-
se a espremer; a princípio, saiu suco. Já foi suco, foi 
bagaço, já furou a casca, não tem mais o que sair. 

Peço emprestada uma frase do amigo do café, 
que disse muito bem: “A coisa mais triste é a pessoa 
morrer trabalhando”.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Agradeço ao Dr. Ivan Costa, Presidente da Câmara de 
Fruticultura de Juazeiro, na Bahia. 

Concedo a palavra ao Dr. Gustavo Prado, Técnico 
da Área de Mercado para a Organização das Coopera-
tivas Brasileiras – OCB, pelo prazo de 10 minutos.

O SR. GUSTAVO PRADO – Bom dia a todos.
Agradeço pela oportunidade de participar de mais 

este fórum de discussão com o setor. 
Diversas apresentações sobre o detalhamento 

dos problemas já foram bem abordadas aqui. Então, 
a nossa apresentação será um pouco diferente. Fize-
mos basicamente uma sucinta apresentação sobre o 
problema, embora seja o mesmo: questão do endivi-
damento e da falta de renda na agricultura, sobretudo 
as cooperativas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Peço que seja respeitada a palavra do Dr. Gustavo 
Prado, por favor.

O SR. GUSTAVO PRADO – Abordaremos as 
ameaças e oportunidades que há diante dessa cri-
se. Embora pareça que não existam oportunidades, 
há aquelas que podem ser aproveitadas, sobretudo 
se superadas as ameaças. Na agricultura, apesar de 
todos os problemas que temos enfrentado, há pontos 
fortes. Se superarmos, em conjunto com o Governo, 
e se houver bom senso, sobretudo do Governo, pode-
mos aproveitar esses pontos fortes e superar nossos 
pontos fracos. Mas isso depende sobretudo de boa 
vontade e bom senso.

Inicialmente, peço desculpas pela impossibilidade 
de comparecimento do Dr. Márcio. Estamos com uma 
reunião ocorrendo em paralelo na OCB. O próprio De-
putado Zonta estava presente conosco lá e sabe bem 
o que está acontecendo. Por isso, não houve possibi-
lidade de o Dr. Márcio estar aqui participando. Espero 
representá-lo à altura e à altura dos representantes que 
falaram e dos que ainda vão fazer uso da palavra.

(Segue-se exibição de imagens.)
Não bastasse o endividamento na agricultura, os 

problemas foram agravados ainda mais pelos efeitos 
da crise mundial. Inicialmente, vamos analisar as va-
riáveis externas, o ambiente externo.

A desaceleração econômica mundial e as in-
certezas a curto e a médio prazos prejudicam ainda 
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mais a decisão do produtor na lavoura e aumenta ain-
da mais as dificuldades já enfrentadas, sobretudo de 
crise de confiança.

A taxa de câmbio, sobretudo, é capaz de inviabili-
zar nossas exportações, alijando ainda mais os produ-
tores do campo. Se a taxa de juros era um fator que nos 
prejudicava muito, posso dizer que a taxa de câmbio 
aleijava o produtor e os juros acabavam de matá-los. 
Se nada for feito, os nossos problemas enfrentados 
agora matarão de vez os produtores.

As exportações das cooperativas também sofre-
ram impacto negativo, apesar de observarmos cresci-
mento nelas. Comparando-se alguns períodos, como, 
por exemplo, de janeiro a março de 2007/2008 e abril 
a junho, notamos que em 2008 houve aumento nas ex-
portações. Sobretudo neste ano, de janeiro a março, há 
redução nas exportações das cooperativas, de modo 
que, com a taxa de câmbio se comportando inversa-
mente proporcional ao crescimento das exportações, 
isso achata os preços internos.

Até consideramos que os produtores amparados 
pelas cooperativas têm a condição peculiar de que os 
efeitos da crise são atenuados, mas o problema existe 
da mesma forma.

Enquanto as nossas exportações do cooperati-
vismo vêm crescendo, a taxa de câmbio vem decres-
cendo. Pode-se dizer que inversamente proporcional, 
se analisarmos a correlação.

Análise do ambiente interno: pontos fracos. Em 
2008/2009, a nossa safra foi comprometida parcial-
mente pelos períodos de estiagem. Preocupações 
com o impacto da aplicação da legislação ambiental, 
ocasionando perdas de áreas produtivas e custo de 
reflorestamento, vêm prejudicar ainda mais a situação 
do produtor do campo, que inclusive enfrenta proble-
mas de endividamento, como foi bem dito por todos 
os outros palestrantes.

Enfrentamos ainda a questão de Custo Brasil, 
especificamente entraves logísticos. O crédito rural 
é insuficiente e, como foi demonstrado, os custos de 
produção são elevados. As oscilações de preços das 
commodities dificultam ainda mais o planejamento 
agrícola e a ausência do seguro de renda e o endivi-
damento do setor acabam, como disse inicialmente, 
alijando o produtor.

Como foi demonstrado também, o crédito rural é 
insuficiente e os custos de produção vêm aumentando 
de maneira exorbitante, de modo que a participação 
do financiamento no custo de produção vem diminuin-
do. Como o Governo sempre demonstra para nós, o 
cobertor é cada vez mais curto, mas os custos estão 
cada vez mais altos.

Endividamento. Temos aqui uma curva. Está bem 
detalhada cada análise econômica que fizemos, so-
bretudo as nossas propostas apresentadas aqui. Não 
farei o detalhamento hoje, mas temos todo o material 
à disposição dos senhores. Cabe aqui citar que desen-
volvemos diversos trabalhos em conjunto com a CNA, 
que tem sido nossa parceira nesse item.

Em 1995, temos o comportamento ascendente 
da curva do endividamento e a participação cada vez 
mais expressiva desse endividamento sobre o PIB bra-
sileiro, sobretudo sobre o PIB agropecuário.

Por outro lado, os pontos fortes da agricultura e 
do sistema cooperativista. Podemos considerar que 
os produtores amparados por cooperativas possuem 
assistência técnica permanente e planejam o processo 
de comercialização de insumos e da produção. Isso 
dá uma condição diferenciada a produtor associado à 
cooperativa. Apesar disso, o problema é crônico. Em 
momentos de crise, as cooperativas, sobretudo antes 
da criação do RECOOP e agora, que apresentamos a 
proposta de criação do PROCAP-AGRO e felizmente 
fomos atendidos, assumem um papel que não é delas: 
socorrer os produtores por meio de financiamentos em 
substituição a outros agentes financiadores que saíram 
na hora em que o produtor mais precisava.

As cooperativas, além de tudo, podem se unir por 
meio da intercooperação. Temos fortes aliados para a 
nossa representação, ou seja, para trabalharmos em 
cima de medidas que efetivamente deem resultado, pois 
até agora nosso problema permanece. A falta de renda 
e o endividamento são cada vez mais crescentes. Nós 
temos a representação das frentes parlamentares e a 
representação conjunta das entidades e isso permite 
melhor formulação das políticas públicas. Mas, como 
disse inicialmente, há necessidade de haver bom sen-
so por parte dos agentes do Governo.

Podemos contar ainda com escala de produção, 
emprego, tecnologia de campo, capacidade de uso do 
solo – isso nós temos -, diversidade de produtos e sil-
vicultura, como bem dito aqui. Temos que pensar mui-
to nessas tecnologias para implementá-las no campo. 
Podemos aproveitar essas oportunidades.

Integração de produção de carnes – frigoríficos 
e complexos agroindustriais – e disponibilidade de 
áreas produtivas.

Conclusão.
De nada adianta termos pontos fortes se nada 

for feito para superarmos os pontos fracos. E de nada 
adianta termos oportunidades se não conseguirmos 
superar as ameaças.

O Governo tomou algumas medidas e já citei 
algumas delas.
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Reestruturação patrimonial e recuperação finan-
ceira das cooperativas: 8,7 bilhões de reais alocados 
para as cooperativas por meio de PROCAP-AGRO, do 
PRODECOOP e de subsidibilidade, ou seja, destina-
ção dos recursos das exigibilidades diretamente para 
as cooperativas, mediante repasse. Isso pode repre-
sentar ganho se o Governo, mais uma vez, utilizar os 
instrumentos alocados em hora certa. Em dose home-
opática, não adianta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Dr. Gustavo, peço que conclua.

O SR. GUSTAVO PRADO – Aumento do volume 
do plano agrícola e pecuário, atenção para os peque-
nos e médios produtores, reclassificação de risco das 
operações de crédito rural – mas, como vimos, até 
hoje não surtiu efeito -, aumento dos recursos para 
subvenção ao prêmio do seguro e ampliação do zo-
neamento.

Consideramos necessárias as seguintes medi-
das: instituição de instrumentos de mercado e de alta 
liquidez no crédito rural, como já dito por outro expo-
sitor; controle do câmbio; utilização de mecanismos 
derivativos para proteção e evitar a especulação de 
taxa de câmbio; revisão e substituição de garantias é 
um problema recorrente; suprimento de fertilizantes e 
registro de defensivos genéricos também já foi bem 
dito aqui; controle das importações – ainda não temos 
o controle das importações, como prazo, e freada das 
importações na época de safra; reforma tributária; 
aceleração do PAC e melhoria da logística – o PAC 
empacou; e, sobretudo, adequação de excepciona-
lidades no crédito rural e nas renegociações; institui-
ção do fundo garantidor do crédito; regulamentação 
do fundo de catástrofe e efetivação mesmo do seguro 
rural no País; criação do seguro de renda e, sobretudo, 
alteração do Código Florestal. Se isso não for feito o 
mais rápido possível, não adianta tomarmos todas as 
medidas anteriores.

Era isso que eu tinha a dizer aos senhores.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado, Dr. Gustavo Prado.
Para agilizarmos, passo a palavra ao Dr. João 

Tomelin, Secretário-Executivo da União Brasileira de 
Avicultura – UBA, também pelo prazo de 10 minutos.

O SR. JOÃO TOMELIN – Estou representando a 
UBA – União Brasileira da Avicultura, que representa 
a avicultura brasileira. Nós somos uma federação de 
associações estaduais, reunidas na UBA.

Queremos, inicialmente, agradecer ao Deputado 
Luis Carlos Heinze pelo convite e pela realização des-
ta audiência. Agradecemos também ao Presidente da 
Comissão, Fábio Souto, e a muitos outros Deputados 

presentes, em especial ao Deputado Valdir Colatto, 
da Frente Parlamentar da Agricultura, e ao Deputado 
Zonta, da Frente Parlamentar do Cooperativismo.

Ontem, discutimos muito a questão da avicultu-
ra brasileira. Nós somos um setor um pouco diferen-
te, como mencionou o nosso colega da ABCS, que 
me antecedeu, pois a avicultura está integrada com a 
agroindústria. Temos uma relação de integração que, 
inclusive, tem de ser melhor revista, para trazer renta-
bilidade ao produtor integrado. Isso foi exaustivamente 
debatido ontem.

Lembrando um panorama rápido da avicultura 
brasileira, é importante ressaltar que somos o maior 
exportador mundial. O setor trouxe ao País, em divisas, 
no ano passado, mais de US$8 bilhões. O consumo de 
carne de aves no Brasil está em torno de 40 quilos e 130 
ovos per capita. É um setor que emprega 4,5 milhões 
de pessoas direta e indiretamente. Na exportação mun-
dial, o Brasil participa do mercado com praticamente 
40%. É importante lembrar esses números.

Voltando à questão levantada pelo Deputado 
Luis Carlos Heinze sobre o foco do endividamento, 
precisamos, sem dúvida nenhuma, rever a rentabilida-
de do produtor. O principal gargalo, além do custo de 
produção, é a questão ligada aos impostos. Um terço 
do nosso produto que chega à mesa do consumidor é 
representado por impostos. Ainda quanto ao endivida-
mento, os produtores têm saldado suas dívidas com 
dificuldade, em razão da rentabilidade. 

Com a agroindústria, não tem sido diferente, in-
clusive há casos de empresas que entraram em mo-
ratória devido à crise mundial.

Antecederam-me aqui o Valdeci Folador, da ABCS; 
o Renato Rocha, da FEDERARROZ; o ex-Deputado 
Hugo Biehl, da ABRAPA, e, há pouco, o Dr. Gustavo 
Prado, representante da OCB. As questões são todas 
semelhantes, os problemas são muito parecidos; no 
nosso setor não é diferente. Mas o principal item, o que 
mais pesa e que precisamos resolver é a questão da 
desoneração fiscal.

Agradeço a todos a oportunidade e me coloco 
à disposição para maiores esclarecimentos, se ne-
cessário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Agradeço ao Dr. João Tomelin a contribuição e passo 
a palavra ao Dr. Isidoro Lavigne Gesteira, Presidente 
do Sindicato dos Produtores Rurais de Ilhéus, Bahia, 
representando o setor do cacau, que disporá do prazo 
de 10 minutos.

O SR. ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA – Deputa-
do Fábio Souto, Deputado Luis Carlos Heinze, agrade-
cemos a V.Exas. a oportunidade. Já ouvimos diversos 
produtores, diversos segmentos do agronegócio do 
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Brasil, e realmente é bastante pertinente tudo o que 
foi dito aqui. A cadeia produtiva deste País é segura, 
mas temos sofrido bastante.

O problema do endividamento do cacau é dife-
renciado de todos, porque se divide em duas etapas: 
antes e depois do surgimento da vassoura-de-bruxa. 
O Brasil já foi o principal produtor de cacau – em 
1977, o cacau representou US$1 bilhão na pauta de 
exportação brasileira. A partir de 1985, em razão dos 
elevados estoques de mercado internacional, os pre-
ços começaram a declinar, e os produtores a perder 
receita. Em maio de 1989, foi identificado na região a 
doença vassoura-de-bruxa e, desde então, a produtivi-
dade passou a declinar acentuadamente. A produção 
chegou a cair 85%. 

O Deputado Luis Carlos teve a oportunidade, 
a convite do Deputado Veloso, de visitar a região e 
ver o sofrimento dos produtores, entregues ainda ao 
descaso.

Um programa de combate à vassoura-de-bruxa 
foi lançado para socorrer os produtores. Esse programa 
consistia de 4 etapas: na primeira e na segunda era 
feito o rebaixamento de copas com o uso de produtos 
químicos; na terceira e quarta, usava-se clonagem. Na 
primeira e segunda etapas, não houve sucesso algum, 
ao contrário, as plantas, que não estavam acostumadas 
ao sol, sofreram grande impacto. A terceira e a quarta 
etapas, as da clonagem, também não deram certo.

O Dr. Jay Wallace, Diretor-Geral da CEPLAC, ór-
gão responsável pelo programa, disse de forma mui-
to clara que a primeira e a segunda etapas deveriam 
ser compensadas por um fundo catástrofe, porque 
um fungo acabou com a região. Esse fundo deveria 
ser instituído, porque é algo muito pertinente. Na ter-
ceira e na quarta etapas, no momento em que houve 
uma orientação errada e se deceparam as árvores de 
cacau, eliminou-se toda a área foliar produtiva. Dessa 
forma, o produtor ficou com o fungo, descapitalizado 
e ainda com uma dívida monstruosa. Os produtores 
foram induzidos a utilizar um pacote tecnológico caro 
e completamente ineficaz. Sequer foi um paliativo, 
porquanto a suspensão do tratamento das plantas re-
dundava em retorno à sua condição inicial. Os financia-
mentos apenas consumiram a garantia dos produtores 
e comprometeram sua capacidade de pagamento para 
novos empréstimos.

Então, Deputado, a cacaueira é uma região de 
muita luta. É diferente dos contos de Jorge Amado, que, 
na verdade, era um romancista e não um historiador. A 
história é de muita luta e temos grandes dificuldades. 
Em muitos países os produtores são subvencionados 
para permanecer no campo, para preservar seus reba-
nhos e para manter os níveis de emprego. A geração 

de cacauicultores continua sendo tida como persona-
gem de romance, e isso não tem mais fim.

Gostaríamos de chamar a atenção para alguns 
aspectos da maior importância. A zona rural cacaueira 
é a que possui a maior densidade demográfica do Es-
tado, uma vez que o cacau é altamente absorvedor de 
mão de obra. São 5 trabalhadores para cada hectare, 
sua geração de emprego é maior do que a da fruticul-
tura do Vale do São Francisco.

O cacau é uma matéria-prima de grande liquidez, 
sobretudo no mercado internacional, e com a produção 
recuperada voltará a ser uma das principais fontes de 
arrecadação para o Estado.

Ainda sobre o programa de combate à vassoura-
de-bruxa, gostaria de deixar claro que a primeira e a 
segunda etapas foram totalmente mal orientadas. Fo-
mos induzidos a aderir ao PESA, programa de âmbito 
nacional que levou o produtor a uma dívida fiscal. Isso 
é algo que tem gerado muito transtorno, porque, no que 
diz respeito à dívida fiscal, se a propriedade não cobri-
la, outros bens do produtor terão de entrar para abatê-
la. Esse é um grande problema para o produtor.

Vale lembrar que no sul da Bahia há grande diver-
sidade de plantas lenhosas, ou seja, o cacau convive 
bem com a Mata Atlântica. Na verdade, preserva-se 
esse bioma graças ao cacau.

Todos esses fatores são determinantes, Depu-
tado, para que vejamos de forma diferente a dívida 
cacaueira.

Os cacauicultores não pedem nenhum absurdo, 
apenas o auxílio ao Poder Público para encontrar ca-
minhos para soerguer a atividade. Assim foi feito na 
citricultura, em São Paulo; na rizicultura, no Rio Grande 
do Sul; na sojicultura, no Centro-Oeste. Naturalmente 
as alternativas encontradas para as culturas anuais 
são as mais simples, as menos duradouras.

O cacau, além de ser perene, ainda está vincu-
lado à Mata Atlântica, como mencionado. Cerca de 10 
mil cacauicultores se encontram em grave situação 
econômico-financeira em aproximadamente 15 mil 
contratos, na sua maioria miniprodutores.

Os cacauicultores não querem nenhuma contenda 
por maiores lucros, mas também não pedem benesses 
ao Estado, querem apenas tratamento justo, que tem 
de ser algo diferenciado, porque diferenciada também 
é a sua situação, uma vez que teve sua lavoura vítima 
de doença que não tem controle efetivo conhecido.

Inclusive, Deputado, investigação da Polícia Fe-
deral provou que o fungo chegou de forma criminosa. 
Isso já está comprovado pela Polícia Federal.

Enquanto se audita o programa, tanto técnica 
como financeiramente, é preciso suspender todas as 
cobranças devido à falta de pagamento, porque são to-
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talmente injustas as restrições a que estão submetidos 
os cacauicultores, ativos na dívida do financiamento, 
processo que perdura há mais de uma década, por 
conta de endividamento inócuo em que os produtores 
foram apenas agentes passivos.

Caso as solicitações feitas no sentido de diminuir 
a dívida não encontrem acolhida nos meios governa-
mentais, os Governos Federal e Estadual devem ex-
pressar claramente o que pretendem com os cacaui-
cultores sul-baianos, pois a situação dos produtores 
é vexatória.

Presidentes, Governadores e Ministros, ante-
riormente e na atualidade, prometeram solução para 
esses problemas, mas, inexplicavelmente, reinam o 
silêncio e a indefinição sobre o assunto. Vários Minis-
tros inclusive reconhecem que o problema do cacau 
é diferenciado, que deve ter uma ajuda, mas não con-
seguimos chegar ao final. São apresentados sempre 
paliativos, como a prorrogação das dívidas, e isso leva 
a um desgaste tanto da sociedade como um todo, 
quanto dos produtores. Nunca temos um ponto final 
nesse endividamento.

Então, é muito importante – e estamos tentan-
do – fazer com que o PESA entre na regulamentação 
do parágrafo único do art. 42 da Lei nº 11.775, que dá 
quitação antecipada do PESA, por meio do FNE Verde. 
Temos tentado isso, que é algo que vai ajudar muito, 
uma vez que o PESA, segundo o Ministro, não pode 
olhar de forma diferente para o cacau. Isso daria um 
prejuízo grande à Nação.

Então, Sr. Deputado, neste momento em que o 
senhor nos dá essa oportunidade, queremos mostrar 
que o endividamento da agricultura do cacau tem de ser 
solucionado de forma única e o mais rápido possível, 
porque ninguém está aguentando mais esse endivida-
mento. Estamos há 20 anos, Deputado, sem nenhum 
financiamento, nenhuma ajuda de custeio. É muito 
importante dizermos neste momento para os compa-
nheiros produtores que estamos há 20 sem nenhum 
financiamento, porque quando se fez esse programa 
mal elaborado e que não deu certo, bloqueou-se qual-
quer outro tipo de novo financiamento. 

Então, o grande gargalo que está hoje impedin-
do a região de crescer é o PESA. Se dermos um jeito 
nisso, a região, que é promissora, rica, com um bioma 
de Mata Atlântica fantástico, voltará a crescer. E hoje, 
nos novos clones, já vemos um caminho. O próprio Mi-
nistro Stephanes pediu aos técnicos que avaliassem 
se o cacau era viável. E eles analisaram e viram que 
realmente o cacau é viável. Tanto que estamos vendo 
produtores capitalizados, com a Odebrecht e a Can-
tagalo, do Angelo Calmon, tendo sucesso.

Então, o que pedimos é que os pequenos e mé-
dios produtores tenham acesso a essa solução para 
o endividamento e também a um pacote tecnológico 
adequado, para que venham a ter sucesso na sua pro-
dução. Se voltarmos a produzir será benéfico para o 
Estado. Porque voltaremos a gerar receita. Ainda somos 
o maior gerador de emprego do sul da Bahia.

E há um detalhe importante, Deputado: naquela 
região, era cobrada do produtor uma taxa de 10% sobre 
o que ele vendia. Esse dinheiro ia para a CEPLAC, que 
hoje é da União. Então, temos um patrimônio enorme, 
temos prédio no Rio de Janeiro, prédio em Brasília 
e outras propriedades, que passaram para a União. 
Apenas com esses bens que foram para a União nós 
pagaríamos a dívida.

Então, concluindo, Deputado, pedimos que haja, 
o mais rápido possível, uma solução para esse endi-
vidamento, principalmente o do PESA, porque muito 
injusto. O produtor de cacau está sendo injustiçado, e 
pedimos que não seja preciso recorrer à Justiça, como 
muitos já estão fazendo, mas que o Poder Público olhe 
a situação e tenha o bom senso de solucionar o endi-
vidamento da lavoura cacaueira. 

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 

Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Tem V.Exa. a palavra, Deputado Luis Carlos Heinze.
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 

Aproveitando o momento, porque o Sr. Antônio Celso 
tem um compromisso em seguida e, por isso, está para 
sair – e o Dr. Gilson, também representante do café, já 
se retirou -, quero dizer o seguinte: o que vamos precisar 
fazer é uma grande mobilização. Estamos apontando 
os problemas. De nada adianta apenas falar. Não se 
pode imaginar que os Deputados que aqui estão, da 
Comissão de Agricultura, da Frente Parlamentar de 
Agricultura ou da própria Frente Parlamentar Coope-
rativista, sozinhos, consigam equacionar essa ques-
tão. Isso é extremamente delicado. E, por experiência 
de outros ano, sei que, se não houver mobilização, 
se não houver pressão o assunto vai cair no esqueci-
mento. Certo?

Então, para não iludir aqueles que vieram dos 
diferentes Estados, trazendo problemas relativos a 
diferentes produtos, é preciso dizer que esse é um 
problema do Brasil, não é de um Estado ou de outro, 
de um produto ou de outro. O assunto é generalizado. 
Então, o recado é o seguinte: pressão – e se preparem 
para a mobilização. Depois, vamos dar o equaciona-
mento e o encaminhamento.

É o recado que dou, Antônio Celso. E peço que 
indique um representante porque, à tarde, já vamos 
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trabalhar nesse assunto que estamos discutindo na 
Confederação Nacional da Agricultura. Certo? 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Passo a palavra ao Dr. José Mário Schreiner, Pre-
sidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e 
Oleaginosas da CNA, representando os produtores 
de trigo. S.Sa. terá o prazo de 10 minutos.

O SR. JOSÉ MÁRIO SCHREINER – Sr. Presi-
dente desta Comissão, Deputado Fábio Souto; nobre 
autor do requerimento de realização desta audiência 
e Vice-Presidente da Comissão, Deputado Luis Carlos 
Heinze; Sr. Vice-Presidente da Comissão de Agricul-
tura no Senado Federal, Senador Gilberto Goellner; 
demais Deputados, senhoras e senhores presentes, 
muitas questões já foram abordadas, e não vou ser 
repetitivo. 

A origem dos problemas da agricultura e da pecu-
ária, bem como de diversos produtos que temos, já foi 
profundamente abordada na manhã de hoje, por todos 
os que me antecederam, e o fizeram brilhantemente. 
Então, vou pedir licença – e, com isso, creio, econo-
mizar alguns minutos desta audiência pública – para 
abordar especificamente as questões que estão no bojo 
das últimas negociações do endividamento.

Portanto, apenas para os senhores terem uma 
idéia, ressalto que, sobre o assunto de estamos tra-
tando, em 5 anos tivemos 38 atos normativos. Portan-
to, é um assunto que, em 5 anos, foi tratado 38 vezes, 
o que mostra a profundidade desta discussão aqui. 
Então, são resoluções do Conselho Monetário, Lei 
nº 11.322, depois nós tivemos a MP nº 432, que foi 
convertida na Lei 11.775. Enfim, aqui está a comple-
xidade. Alguns dos especialistas em crédito rural no 
Brasil dão conta talvez de ter na memória 30%, 40% 
ou 50%; outros, que têm talvez superpoderes podem 
chegar a ter 70% de conhecimento do que tratam es-
sas resoluções que dizem respeito ao tema de que 
falamos aqui hoje, o endividamento agrícola e o endi-
vidamento rural brasileiro.

Aqui são as pendências 2008/2009, basicamen-
te o que ainda nós observamos que está pendente. A 
Resolução nº 3.736, do Conselho Monetário, deixou 
de fora municípios que não decretaram situação de 
emergência. Então o pessoal do Rio Grande do Sul, 
Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, principal-
mente, onde tivemos problemas climáticos, se ressente 
muito dessa questão da situação de emergência dos 
Municípios e dos Estados. Também, quanto ao FAT 
Giro Rural, não está prorrogada a parcela de 2009, e 
isso tem trazido uma dificuldade muito grande para o 
setor. O FAT Giro – é bom que se diga – surgiu para 
bancarizar certos setores da dívida, principalmente 

aqueles que tinham as CPEs, que depois foram trans-
formadas no FAT Giro. 

Sobre saldos devedores dos programas de in-
vestimentos, depois eu vou falar.

Pendências da Lei nº 11.775. A prorrogação dos 
prazos da Securitização 1, Securitização 2 e do PESA 
venceu em 30 de junho, e ainda faltam milhares de 
produtores para aderirem. Também a prorrogação 
dos prazos da renegociação da Dívida Ativa da União 
vence em setembro. Todos os senhores sabem o tem-
po que demorou para se normatizar como seria esse 
acerto com aqueles devedores que estavam na Dívida 
Ativa da União. 

Regulamentação do art. 42, que é a antecipação 
dos pagamentos do PESA. Também está aí pendente 
até agora. O representante do cacau colocou a questão 
da regulamentação do art. 42 da Lei nº 11.775.

Outro assunto que não avançou um centímetro 
foi a questão das liberações das garantias excedentes. 
Nisso ainda não tivemos um avanço.

Eram esses os slides que eu queria mostrar. 
Para finalizar, vejamos o seguinte: se nós ana-

lisarmos a safra 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 
câmbio, problema climático, problema de doenças em 
determinadas culturas, é impossível que a Lei nº 11.775 
consiga abarcar toda essa situação. Nós entendemos 
que a Lei 11.775 foi um avanço. Na época, os Depu-
tados que trabalharam muito à frente dessa situação, 
que votaram essa lei, tinham a noção exata de que 
a Lei 11.775 era um avanço, mas ela não resolvia o 
problema crônico que vínhamos vivendo na agricul-
tura. Tanto que eu vou dar alguns dados para vocês, 
oficiosos, é claro: se nós observarmos os produtores, 
principalmente na linha de investimentos, na linha de 
custeios alongados e na linha de outros custeios em 
regiões que tiveram problemas climáticos, principal-
mente depois de 2006 – os números são extraoficiais, 
Deputado Heinze – nós temos a informação de que 
mais de 30% dos produtores estão inadimplentes. Algo 
em torno de 33%, 35% de todos os produtores brasi-
leiros estão inadimplentes de 2004 para cá, sem se 
tratar de securitização, sem se tratar de PESA, sem se 
tratar de outros ativos que já vinham sendo discutidos 
anteriormente, apenas a partir de 2003. 

E para piorar, nós temos uma situação muito 
grave que temos que colocar aqui. O principal agente 
financeiro oficial do País tem um instrumento chama-
do GERAT. O endividamento sai da agência, vai para 
a GERAT; lá ele não está como inadimplente, mas 
também não está como adimplente. Diríamos que ele 
está no purgatório, aquelas almas penadas que ficam 
circulando. E esse número é absurdo, Senador Gilber-
to. Nós temos informações de que só a partir de 2006, 
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2007, 35% dos produtores passaram para a GERAT. E 
é claro que a consequência disso, nós todos sabemos: 
é a concentração da produção. Vamos tendo cada ano 
mais concentração da produção e esses produtores 
sendo excluídos do processo produtivo, porque a par-
tir do momento em que eles estão no SERASA, eles 
não têm acesso a crédito privado, é bom que se diga. 
Em algumas regiões do País, apenas de 7% a 8% do 
crédito é oficial; o resto é crédito privado. Mas a partir 
dessa situação, nem acesso a crédito privado os pro-
dutores têm mais.

É uma situação muito delicada. Acredito que 
esta audiência pública acontece num momento muito 
oportuno, porque os produtores que ficaram fora, Se-
nador Gilberto, estão de uma certa forma de cabeça 
baixa. Por quê? Porque eles se sentem excluídos do 
processo. Muitas vezes, para admitir publicamente que 
devem ou para fazer uma movimentação, eles têm tido 
uma dificuldade muito grande, porque são excluídos. 
O prêmio desses produtores foi gerar superávit da ba-
lança comercial, pagar a dívida externa brasileira, mas 
o crime que cometeram, infelizmente, foi produzir. E a 
pena é ser alijado do processo, perder a sua proprie-
dade, perder o seu patrimônio ou, no mínimo, perder 
o trabalho de vários e vários anos.

Eram essas as considerações que eu queria fa-
zer à Comissão, dizendo que este momento é extre-
mamente oportuno para levantarmos um assunto de 
relevância para o País.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado.
Passo a palavra ao Dr. Glauber Silveira da Silva, 

Presidente da Associação dos Produtores de Soja – 
APROSOJA, pelo prazo de 10 minutos.

O SR. GLAUBER SILVEIRA DA SILVA – Bom 
dia a todos. Sr. Presidente, meu Senador Gilberto, De-
putado Luis Carlos Heinze, Deputado Homero Pereira, 
na pessoa de quem cumprimento todos.

Tenho andado bastante e conversado com muitos 
produtores, e muitos perguntam: “O que está aconte-
cendo com o endividamento?” Realmente, muitas ve-
zes ficamos sem saber o que falar. Por isso, é muito 
importante esta discussão, por mais que seja cansa-
tiva. Eu concordo com o Deputado Luis Carlos Hein-
ze que nós produtores, e estamos muitos aqui, temos 
realmente que tomar uma atitude. É muito importante, 
Deputado.

Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Sul, 
todos os Estados já conversaram com a APROSOJA 
e querem que se façam audiências públicas nos Es-
tados. Acho que o segundo passo, depois desta au-
diência pública, é fazermos audiências públicas em 

todos os Estados para mobilizar, para acender essa 
chama, que está meio que se apagando. O produtor 
está cansado, os Deputados estão cansados, estão 
desmobilizados também. Não temos 100 votos den-
tro desta Casa, sabemos disso. O Deputado Colatto 
sempre fala sobre isso, e temos de fazer as audiên-
cias nos nossos Estados para que, de cada setor, os 
produtores chamem os Deputados, consigamos fazer 
com que eles também se mobilizem e nós retomemos 
uma discussão.

Vou fazer um histórico. Eu sou produtor de Mato 
Grosso, mas o que vou apresentar aos senhores serve 
para todo o Brasil.

(Segue-se exibição de imagens.)
Como vimos aqui, depende de cada região. No 

Mato Grosso, o problema foi de câmbio e ferrugem; 
no Rio Grande do Sul, foi seca. Em um ano o preço 
está bom, no outro ano não se colhe nada. Aqui temos 
uma média. Tivemos 2 anos de severos prejuízos. O 
Rio Grande do Sul, por exemplo, vem com 5 anos com 
severos prejuízos. Mato Grosso do Sul, neste ano, coi-
tado, está um caos. Aqui em Goiás, também. Todo o 
Brasil tem os seus problemas.

Só para os senhores terem ideia, quando pe-
gamos a dívida do Mato Grosso e dividimos por hec-
tare, percebemos um endividamento de R$1.615,00. 
Isso é o valor de uma safra! Realmente, a situação é 
complicada. Há R$1.615,00 por hectare para pagar. 
Numa safra, é como se o produtor não tivesse dívida, 
e o que ele colheu tem de entregar, se fosse o caso 
de pagar num ano só.

Na situação atual, o que acontece? Temos uma 
certa renda? Temos, é claro. Não estamos aqui distri-
buindo lenço e só chorando. Cada ano tem uma re-
gião do Estado... Nós trabalhamos com uma cultura 
que depende do clima. Muitas vezes, um Estado tem 
mais dificuldade num ano, outro tem mais dificuldade 
no outro, e assim por diante. Mas, querendo ou não, 
o câmbio, a infraestrutura, a logística estão afetando 
todo o mundo.

Só para terem ideia, se pegarmos hoje, conforme 
estão, as renegociações de dívida, vemos este resul-
tado: pegando a colheita, no caso do Mato Grosso, 
que colhe bem – colhemos mais de 50 sacas na sa-
fra passada -, o resultado seria de R$300,00. Porém, 
se pegarmos todo o nosso endividamento e a parce-
la que temos de pagar, que dá R$531,00, veremos 
que faltam R$231,00 para pagar a dívida. O que está 
acontecendo? O produtor tem lucro, mas não dá conta 
de pagar as prestações, e isso vai se acumulando ao 
longo do tempo – considerando que vamos ter safras 
melhores para a frente, sem falar em arrendamento. 
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Se colocarmos o arrendamento, aí a coisa fica muito 
mais complicada.

A renegociação que está aí não é para Mato 
Grosso, que ainda colhe 50 sacas; o Rio Grande do 
Sul colhe 20, 22, 30 sacas, e assim por diante. A situ-
ação é a mesma para qualquer região.

Falamos de todas as dívidas, mas se pegarmos 
só FINAME e FCO, ainda assim não teremos como 
pagar. Por quê? Porque as prestações estão muito al-
tas, considerando-se o resultado de R$300,00, que é 
um bom resultado na questão da soja. Vejam que tem 
alguma coisa errada com isso daqui. O que temos de 
fazer? É claro. Por que não se resolve essa história? 
Porque se prorroga a dívida, mas não se recalcula a 
dívida. Prorroga-se a dívida com juros exorbitantes, 
e fica impagável. A média de juros é acima de 10%. 
Uma dívida de R$1.600,00 por hectare em um ano dá, 
de juros, duzentos e poucos reais. Temos de enfrentar 
essa situação de frente e achar uma forma. Não adian-
ta ficar prorrogando, se não houver uma nova taxa de 
juros, e assim por diante.

Vejam bem. Olhem o que acontece com uma co-
lheitadeira – e todo o mundo comprou máquina, seja do 
algodão, do café, da cana, da banana, da mandioca, 
do pepino, do quiabo. Não interessa do que for, todo 
o mundo precisa fazer investimento.

Vejam o que aconteceu com quem fez investi-
mento e em 2004 comprou uma máquina por 500 mil 
reais: hoje, essa máquina custa 843 mil. Com a atual 
taxa de juros de 13,95%, o valor final pago por esse 
produtor vai a 1 milhão 285 mil reais. O que estamos 
fazendo, senhores? Estamos trabalhando para pagar 
juros, neste País. É por isso que esse setor não vai 
para frente e estamos sempre chorando e com dificul-
dades. Em todos os setores, nós temos simplesmente 
que botar um basta na questão dos juros.

E o valor de revenda da máquina é de 250 mil 
reais. Vamos pagar 1 milhão 250 mil reais, e temos 
250 mil reais. 

Está difícil de ver nestes gráficos, mas só quero 
mostrar o seguinte: no Brasil todo, está acontecendo 
o mesmo: não há crédito. Seja do cacau, do café, do 
arroz, da cana, ninguém tem crédito. Simplesmente 
temos de ter mais capital próprio. Produtor tem que pa-
gar uma dívida absurda, com juro absurdo e tem de ter 
dinheiro do bolso, recurso próprio para fazer a próxima 
safra. No caso de Mato Grosso, vejam, partimos para 
40%. Os bancos, que chegaram a emprestar 60%, no 
caso de Mato Grosso, hoje estão emprestando apenas 
10%, 11%. Isso é o que eles dizem, mas na realidade 
não está acontecendo. E o crédito agrícola oficial está 
diminuindo em todo o Brasil.

A questão é grave e todo o mundo já falou sobre 
isso. Vai-se reduzir o número de empregos e essas 
coisas todas.

A proposta.
Temos de criar alguma coisa que seja salutar. 

Temos de criar algum produto assistindo à recupera-
ção dos produtores rurais. Temos de arrumar um fundo 
garantidor das operações de crédito agrícola, porque 
simplesmente não dá para continuar. Problemas, De-
putado, todo ano vamos ter. Temos de ter um sistema 
que garanta, que proteja o produtor, que também pro-
teja os bancos. Quem emprestou dinheiro ao produtor 
simplesmente quer receber, e nós queremos pagar. 
Então, nós precisamos, sem dúvida, criar um sistema 
inteligente para resolver esse problema.

O Programa Assistido de Recuperação de Produ-
tores Rurais seria este com o BNDES. Temos de  sim-
plesmente partilhar esse prejuízo que está para trás. 
Temos de ver o que está para trás, temos que partilhar 
isso, temos que passar uma faca... Assim como muitas 
vezes no frigorífico tem aquele corte bacana, quando 
vamos levar o boi para abater, aqui temos de fazer a 
mesma coisa com as dívidas. Com essa dívida que 
está aí, Deputado Colatto, infelizmente não dá.

Tem uma coisa que eu queria dizer aos senho-
res. Se nós expurgarmos os juros, é viável. A questão 
é simplesmente matemática. Há como se resolver. A 
questão é querer resolver. Mas para isso nós precisa-
mos de apoio dos produtores e também da bancada. 
Se nós tirarmos os juros, expurgarmos, e colocarmos 
4,5% – houve gente que falou em 3%, melhor ainda -, 
simplesmente é possível pagar. Alongando a dívida e 
com juros, sem dúvida nós vamos conseguir pagá-la. 
Até 2029 é possível, sim. Mas é preciso criar um fun-
do, é preciso expurgar os juros e recalcular a dívida, 
que está muito alta.

Falou-se aqui que o Brasil é a última frontei-
ra agrícola. Nesses últimos 2 meses, participei de 2 
eventos muito importantes. Um em Nova Iorque, de 
investimentos, e o outro foi o congresso mundial de 
soja, na China, e fiquei muito preocupado. Porque 
essa historinha de ficarmos pensando que o Brasil é 
a última fronteira agrícola, isso é mentira, é coisa de 
bairrismo. Não é, não. Nós temos que realmente nos 
preocupar, ficar atentos.

Os senhores viram lá na Veja: Jim Roger está 
dizendo que a produção é a bola da vez. Mas, infe-
lizmente, sabe o que eu estou sentindo, o que nós 
estamos sentindo? Que a bola da vez, infelizmente... 
A produção sempre foi o sustentáculo, sempre foi im-
portante. Agora, o que importa é que essa produção, 
essas fazendas não serão dos brasileiros. Não serão. 
E essa é a tristeza. O que temos visto muito por aí é 
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que simplesmente as propriedades rurais do Brasil 
estão mudando de mãos e serão de fundos interna-
cionais, serão de outros países, serão até de chineses, 
de americanos, de europeus, mas não serão nossas, 
dos brasileiros.

Estamos perdendo uma grande oportunidade. O 
Brasil está no momento oportuno, de grande oportu-
nidade. Se não resolvermos problemas como esses, 
não vamos ter como ganhar dinheiro; simplesmente 
outras pessoas terão.

É muito importante, Deputado Luis Carlos Heinze, 
Sr. Presidente, esta audiência. Temos de fazer essas 
audiências públicas nas capitais dos Estados para 
acendermos a chama, que está apagada. Os produ-
tores estão cansados, mas temos de ter força.

Contamos com cada um dos senhores, que po-
dem, sem dúvida, contar com a APROSOJA, porque 
estamos de prontidão para atender a qualquer cha-
mamento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Agradeço ao Sr. Glauber a exposição.

Para finalizarmos a parte dos expositores – e logo 
em seguida passarei a palavra ao Deputado Heinze 
e, depois, ao Senador Gilberto -, passo a palavra ao 
Dr. Flávio de Carvalho Pinto Viegas, Presidente da 
Associação Brasileira de Citricultores, pelo prazo de 
10 minutos.

O SR. FLÁVIO DE CARVALHO PINTO VIEGAS 
– Muito obrigado, Presidente Fábio Souto; Deputado 
Heinze; Senador Gilberto.

Não vou-me estender porque o problema da ci-
tricultura é exatamente o problema que todos aqui re-
lataram, com o agravante, talvez, de que mais e mais 
a produção cítrica está caindo na mão das indústrias. 
É o caso, talvez, de transferência para os grandes gru-
pos internacionais.

Os monopólios, os oligopólios, os cartéis estão 
tomando a renda do setor. Na verdade, precisamos ter 
uma política agrícola que regule esses setores, limite a 
transferência das nossas propriedades para as mãos de 
grandes grupos. A curto prazo, precisamos da securiti-
zação da renda, enfim, de uma solução geral para todos 
os problemas da agricultura e não especificamente da 
citricultura, porque ela se insere exatamente dentro do 
caso que exaustivamente vimos aqui.

Agradeço à Comissão a oportunidade.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado.
Passo a palavra ao autor do requerimento, De-

putado Luis Carlos Heinze.
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 

Presidente, colegas Parlamentares, senhoras e se-

nhores debatedores, o assunto é importante. Há muito 
tempo tem-se discutido essa questão. Recordo que, 
ainda na qualidade de produtor e depois, de Prefeito, 
vinha aqui Hugo Biehl, Deputado e Presidente desta 
Comissão, para discutir essa matéria. Estava aqui o 
Deputado Carlos Melles, que saiu e deve retornar da-
qui a pouco.

Então, o assunto é recorrente. Está aqui Pedro 
Nardes, irmão do Deputado Augusto Nardes, que 
também discutiu esse assunto, assim como vários 
Parlamentares ao longo dos anos. O Deputado Valdir 
Colatto vai falar depois. 

Há uma CPI do Endividamento, anterior a essa 
questão da securitização. Aqui está o Dr. Alfonsin, 
que trabalha até hoje arduamente como advogado do 
Instituto de Estudos Jurídicos do Rio Grande do Sul, 
tratando desse tema, que, repito, é recorrente.

Vou apenas citar alguns dados. Quando conversá-
vamos com o Deputado Fábio Souto e outros colegas 
Parlamentares que subscreveram esse requerimento, 
Deputado Zonta, o Deputado Valdir Colatto mostrou 
uma notícia que saiu no jornal, na qual se criticava o 
setor – novamente, vê-se a recorrência do assunto e 
do tema.

Em 1995, a dívida era de 23 bilhões. Peguei com 
a Sra. Rose hoje de manhã os dados do valor bruto 
da produção do ano de 1995: um total de 140 bilhões, 
sendo que o montante da agricultura foi 85 bilhões. As 
carnes devem, o leite deve, mas o grosso da dívida é 
dos grãos, das fibras, da cana, do cacau, enfim, é da 
agricultura. Vejam que, naquela ocasião, o faturamen-
to da agricultura foi de 85 bilhões. Isso quer dizer que 
27% do faturamento era dívida. 

Conversei rapidamente com o Sr. Nelson, que 
também acompanha esse assunto de longa data. No 
ano passado, o levantamento oficial que o Banco do 
Brasil, o Banco Central, enfim, que todos os bancos 
nos deram era de 87,4 bilhões. 

Aquele valor atualizado seguramente hoje está 
próximo de 100 bilhões, Sr. Luciano – V.Sa. tratou desse 
assunto por muitos anos. Esse é o valor dos bancos.

Se analisarmos os valores que estão sendo acio-
nados na Justiça e que os bancos não negociaram, as 
dívidas na indústria, nas cooperativas, nas cerealistas e 
nas revendas de insumo e verificarmos como ela está, 
chegaremos a 130 bilhões. A projeção do faturamento 
da agricultura da CNA para este ano é de 158 bilhões. 
Fazendo o mesmo exercício para o ano de 1995, vamos 
chegar a 82% do faturamento da agricultura.

Então, vejam o que estamos discutindo hoje aqui: 
as coisas pioraram. A agricultura vai bem, mas, como 
temos repetido, o agricultor, em geral, vai mal. Aqui fa-
laram os produtores de arroz, suínos, cana, café, fruta, 
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citros. Todos os segmentos falaram, e o problema é 
praticamente o mesmo. Alguma coisa está errada.

Foi feito todo um empenho nessas renegocia-
ções para fechar a Lei nº 11.775 da MP 432, Senador 
Gilberto Goellner. Lutamos 4 anos para chegar àque-
le processo, que não resolveu a questão. O Deputado 
Ronaldo Caiado era mais radical. Há um projeto até 
hoje. Não sei se o Deputado Dilceu Sperafico está aqui, 
mas S.Exa. é Relator na Comissão de Constituição e 
Justiça. Vamos ver se conseguimos dar um outro tra-
tamento. É uma outra forma de pressão.

Então, pessoal, como o Sr. Maguila disse, te-
mos de reacender a chama. Sei que a maioria dos 
produtores das entidades de classe – sejam ligados 
aos nossos sindicatos rurais, às nossas federações 
de agricultura, às organizações das cooperativas, à 
nossa APROSOJA, à FEDERARROZ, ao pessoal da 
cana e dos diferentes segmentos – concorda que é 
difícil. Mas, se não fizermos nada, podem crer que vai 
ficar pior. Esse é o objetivo da nossa presença aqui 
na Comissão.

Eu me referi, antes dos dois representantes da 
cana e do café saírem, a um grande processo de mo-
bilização. 

À tarde, eu já havia conversado com a Sra. Rose, 
representando a CNA, com o Sr. Gustavo Prado, repre-
sentando a OCB, e com o Sr. Nelson, que é técnico e 
conhece esse assunto de longa data, representando 
aqui a Comissão de Agricultura, no sentido de que to-
dos os segmentos deveriam se dirigir à CNA logo de-
pois do almoço, para que cada setor pontuasse o seu 
problema e pudéssemos, então, buscar uma solução. 
É isso o que devemos fazer.

A situação da soja no Rio Grande do Sul – aqui 
está o pessoal da APROSOJA e da nossa FARSUL – é 
diferente da situação no Mato Grosso. O Mato Grosso 
do Sul tem um problema semelhante. O Paraná é di-
ferente. Então, temos de analisar produto por produto. 
O arroz no Rio Grande do Sul, Sr. Renato, e em Santa 
Catarina sofre praticamente o mesmo problema. Agora, 
o arroz do Centro-Oeste é diferente do Norte. 

São essas questões pontuais que precisamos 
debater, Deputado Hugo Biehl. V.Exa. seguramente 
vai nos ajudar com a sua experiência na ABRAPA. É 
extremamente importante o conhecimento que V.Exa. 
tem.

O que queremos fazer? Os Parlamentares vão 
fazer a sua ação política depois. Se houver pressão e 
mobilização nas bases e cobrança dos Parlamentares, 
certamente teremos um grande número de Deputados 
em cada Estado defendendo essa questão.

Temos várias coisas a fazer urgentemente. Uma 
delas é o Fundo Garantidor. Há 5 ou 6 meses batemos 

em cima desse assunto. Temos falado sobre isso na 
Comissão de Agricultura, Deputado Fábio Souto, e na 
Comissão da crise. O Senador Gilberto Goellner tem se 
empenhado a esse respeito, assim como a Senadora 
Kátia Abreu tem se empenhado pela CNA, mas não 
conseguimos nada. Não fomos eficientes. 

Enquanto se debatia na Comissão da crise esse 
tema, a Comissão da Crise da Microempresa foi lá em 
junho e já tem uma medida provisória de 4 bilhões 
para a micro e a pequena empresa. Não tenho nada 
contra isso. Esse também é um importante segmento 
do País. 

O fundo naval é que nos inspirou a pedir o fundo 
da agricultura. Foi criado um fundo naval de 5 bilhões. 
Não temos nada contra a indústria naval, mas compa-
rem o peso do agronegócio com o peso da indústria 
naval. Então, o que está faltando?

Pedimos ao Presidente Michel Temer para irmos 
ao Ministro Guido Mantega. O Ministro Reinhold Ste-
phanes está do nosso lado e tem se empenhado a 
respeito do tema, mas não conseguiu nada. 

Para arrematar esta questão, temos dito que é 
preciso um Fundo Garantidor. A safra de grãos caiu 
10 milhões de toneladas se compararmos a produção 
de 2008 com a de 2009. Estamos anunciando que a 
safra vai cair mais em 2010 porque os produtores não 
têm acesso ao crédito. 

As renegociações que fazemos, como foi dito pelo 
Sr. Schreiner, e as inúmeras resoluções, que não são 
cumpridas, chegam ao agente financeiro, e os bancos 
interpretam como querem. O Banco do Brasil até que 
tem feito mais, mas nos bancos particulares é um hor-
ror. Isso não acontece. Então, não adianta fazer leis 
e resoluções porque, lá na ponta, em qualquer lugar 
do Brasil – isso não é um privilégio de uma ou outra 
cultura -, temos esse problema.

O tempo está-se esgotando. Muito mais gente 
quer falar. Para fim de encaminhamento, ressalto que 
estamos retomando esse processo para ajudar os 
produtores dos diferentes segmentos – grãos, fibras, 
frutas, carnes, cacau, qualquer produto que seja. Do 
contrário, Sr. Maguila, infelizmente, quando as coisas 
melhorarem, não serão os brasileiros que vão ter esse 
proveito. Serão todos os outros países, que vão vir 
para o Brasil, não só para a produção dos grãos, das 
carnes, das frutas, como também para usufruir dos 
benefícios ambientais.

Vamos nos tornar um grande paraíso. Vamos dei-
xar 400 milhões, 500 milhões de hectares preservados 
aqui no Brasil, e quem vai ganhar o crédito de carbo-
no, Senador Gilberto Goellner, serão os americanos 
e europeus, que vão tomar conta da nossa floresta 
amazônica e da biodiversidade do Brasil. 
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Nos melhores momentos, seja na produção de 
alimentos, seja na produção de biocombustíveis, ou 
até na captura do gás carbônico da atmosfera, os 
brasileiros, que são donos de tudo isso, não vão ga-
nhar nada. 

Pressão e mobilização é o que estamos pedindo 
a todos os representantes dos diferentes setores que 
aqui vieram. Cobrem dos seus Deputados, nos seus 
Estados, para que estejam junto conosco aqui, na Co-
missão de Agricultura, Deputado Fábio Souto, e também 
no Senado Federal, Senador Gilberto Goellner. 

Dessa forma, mobilizados e organizados, com um 
documento que de hoje para amanhã os senhores e as 
senhoras que aqui estão devem discutir lá na CNA com 
a Sra. Rose, poderemos ter um retrato da situação e, 
a partir da semana que vem, fazer a grande pressão. 
Essa é a estratégia. Não adianta trazermos aqui FE-
BRABAN, Banco do Brasil, Ministério da Agricultura, 
Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, se 
nem nós estávamos entendidos. Estamos começando 
a nos entender para evitar que cada setor, como o da 
laranja, o do café, o de suíno, o de frango e o do cacau, 
faça o seu levantamento. Tentaremos juntar todos e, a 
partir daí, fazer o encaminhamento.

PARTICIPANTE – Apenas um alerta, Deputa-
do.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 
Sim.

PARTICIPANTE – Ano que vem, em março, pres-
creve aquela diferença do Plano Collor e aqueles juros 
ilegais cobrados no período, em 1990. Sempre se fala 
aqui em recalque. Se se deixar passar esse prazo, 
março do ano que vem, não se falará mais e todas 
aquelas diferenças cairão pela prescrição.

Faço esse alerta.
Obrigado.
O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER – Pela 

ordem,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Pela ordem.
O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER – Sr. 

Presidente, a exemplo de outras Comissões, uma vez 
que o Deputado Michel Temer receberá as 3 contri-
buições, temos de colocar o Fundo Garantidor como 
prioridade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Vamos encaminhar essa solicitação.

Passo a palavra ao Senador Gilberto.
O SR. SENADOR GILBERTO GOELLNER – 

Bom dia a todos.
Quero agradecer o convite formulado por esta 

Comissão, pelo Sr. Presidente, à Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária do Senado Federal, para 

que estivesse aqui presente para debater assunto de 
extrema importância. 

Observamos que é muito difícil levar todas es-
sas atividades para o Senado. E V.Exas. o conseguem 
aqui na Câmara. Está havendo hoje aqui uma reunião 
amplamente democrática, com a presença de vários 
setores da agricultura – não diria do agronegócio, te-
mos de separar esses termos. É a agricultura que está 
em crise, não o agronegócio.

Então, nesse sentido, quero apresentar 2 ques-
tões, já abordadas pelo Deputado Carlos Heinze: que 
se incluísse na Medida Provisória nº 464, que será 
votada proximamente na Câmara – achávamos que o 
Fundo Garantidor já era uma proposta do Governo -, 
junto com a micro e a pequena empresa, o produtor 
rural como beneficiário de fundos a serem constituídos 
pelo Conselho Monetário Nacional. Muito bem. Leva-
mos essa proposta ao Relator, Deputado Átila Lins, e 
S.Exa., infelizmente, colocou a nós e aos Deputados 
que a aceitação dessa emenda dependeria de uma 
posição do Governo, teria de vir do Governo. Estamos 
prestes a votar aqui na Câmara a MP nº 464.

Gostaríamos que essa emenda já fosse incluída 
aqui na Câmara, não no Senado, a fim de não precisar 
voltar. Porém, da mesma forma, se não houver uma 
determinação do Ministério da Fazenda, não emplaca-
remos o Fundo Garantidor nessa MP, que está prestes 
a ser votada.

Já conversei com os Deputados, temos de agir 
politicamente. Devemos marcar uma audiência com 
o Ministro Mantega. Não há mais saída. Precisamos 
aproveitar os segmentos representados dos setores 
agrícolas do País, que se fazem presentes neste dia 
em Brasília, e marcar, hoje ainda, no máximo até 
amanhã de manhã, essa audiência com o Sr. Ministro. 
Se não mostrarmos com uma ação política forte que 
o crédito foi prorrogado, mas, de fato, os produtores 
não têm capacidade de renda suficiente para honrar 
aquilo que foi prorrogado, conforme as prestações, o 
Governo não o fará por si.

Então, o pedido para essa audiência poderia ser 
feito em conjunto, pelas Comissões de Agricultura da 
Câmara e do Senado, e o Ministro receberia essa re-
presentação, fruto desta audiência pública, uma for-
ma de agirmos politicamente e obtermos resultado 
concreto.

Observo que só o Fundo Garantidor, da forma 
como propõe o Governo... Há bancos interessados, 
porque inviabilizados por essa conjuntura, bancos que 
financiaram as máquinas para a agricultura brasileira, 
os chamados bancos de fábrica, que não podem con-
ceder novo empréstimo. Acham-se comprometidos 
perante o BNDES. Com isso, as fábricas vão parar 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50811 

também, não vão poder produzir porque não vão con-
seguir financiar. 

Enquanto não recuperarmos quem tem a dívida do 
FINAME e de MODERFROTA, esse seguro, esse Fundo 
Garantidor não deveria ser só para novas operações. 
O Governo tem que se conscientizar da necessidade 
de um fundo que absorva todo esse estoque de 4,5 a 
5 bilhões que existe de investimento do FINAME. Esse 
fundo deve ter a participação dos bancos, do Governo 
Federal e dos produtores.

Precisamos sanar essa dívida apresentada pelo 
Presidente da APROSOJA, Glauber, por causa da 
incapacidade dos tomadores. Precisamos de uma 
proposta de modalidade de pagamento que enxugue 
os juros, como foi a proposta concreta apresentada. 
Precisamos tirar essa gordura, esse excesso de juros 
cobrados nesse contexto. A Lei nº 11.775 não colocou 
um juro apreciado hoje. Um novo empréstimo tem juro 
de 4,5%, e estamos pagando mais nas operações em 
andamento.

Então, precisamos rever toda essa dívida, fazer 
uma securitização, um Fundo Garantidor. Precisamos 
alongar essa dívida e viabilizar esses tomadores que 
estão em atividade, senão, realmente, vai acontecer 
o que já está ocorrendo no País: a substituição dos 
atuais produtores por outros produtores, por fundos 
de investimentos, por produtores argentinos que estão 
aqui com grandes grupos, por produtores americanos, 
e outros fundos interessados em entrar na agricultura 
brasileira – muito sabiamente, porque, se o produtor 
não tem condição de continuar produzindo, eles vão 
tomar o nosso lugar.

Além disso, eu queria apresentar um outro com-
ponente. Precisamos sair daqui, Presidente Fábio 
Souto, organizando também uma Comissão que trate 
do seguro de renda. Não adianta constituir um fundo 
para essas operações se não tivermos segurança de 
renda de todos os setores agrícolas do País.

Vejo que as observações feitas aqui por todos 
os setores convergem realmente para a criação des-
se seguro de renda, dentro de uma nova concepção, 
incluindo a divisão dos custos e a proteção da mesma 
não só aos produtores, como também aos bancos, ao 
Governo Federal, aos Governos estaduais – e por que 
não, se são eles os grandes interessados em que a 
agricultura continue viável? – e às empresas proces-
sadoras ou exportadoras e de insumos. Precisamos 
fazer um grande pacto nessa atividade agrícola. 

Se não for criada essa viabilidade de renda, as 
dificuldades vão continuar. A atividade é aquilo que 
apareceu nas páginas amarelas da Revista Veja. Te-
remos, nos próximos 25 anos, uma demanda muito 
grande por alimentos, porque a população mundial vai 

aumentar, chegando a 8 bilhões até 2050. Não vamos 
poder participar dessa produção mundial de alimentos 
porque o agricultor, aquele que faz a atividade, vai es-
tar sem condições financeiras para tal.

Essa é a nova proposta: constituir um fundo e, 
junto com a CNA, fazer com que surjam propostas 
outras, viáveis, de seguro de renda para a atividade 
agrícola brasileira.

Era essa a nossa contribuição.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Agradeço ao Senador Gilberto Goellner a participação. 
S.Exa. é um lutador pelo setor agropecuário no País, 
guerreiro produtor agrícola, homem que vive na pele 
todas as angústias do setor. 

Eu diria que o Senado tem o privilégio de ter um 
Senador como Gilberto, que conhece tão profundamen-
te o setor agrícola do nosso País. Agradeço a V.Exa. a 
presença, Senador.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
V.Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Presi-
dente, apenas para administração do tempo, eu gostaria 
de saber como está a inscrição dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Há 16 inscrições.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Esta-
mos com uma vasta agenda para o período da tarde 
e gostaríamos de fazer um acordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Deputado Colatto, acredito que alguns não estejam 
presentes. Com o Deputado Félix Mendonça, que tam-
bém pediu a sua inscrição, há 17 inscritos. Vou conce-
der 3 minutos a cada Deputado e vou ser muito severo 
quanto ao tempo. Peço a todos a compreensão para 
que respeitem efetivamente os 3 minutos.

Tem a palavra o Deputado Homero Pereira.
O SR. DEPUTADO HOMERO PEREIRA – Sr. 

Presidente, fui um dos depoentes da CPMI que tratou 
do endividamento, da qual o Deputado Valdir Colatto 
foi Relator e o saudoso Senador Jonas Pinheiro foi 
Presidente. No Relatório apresentado pelo Deputado 
Valdir Colatto, o endividamento da agricultura brasileira 
era de 25 bilhões de reais e produzimos, naquele ano, 
65 milhões de toneladas. Hoje estamos produzindo o 
dobro, só que o endividamento é também de 130 bi-
lhões de reais.

Na verdade, nós, produtores, sempre dizíamos 
que se conseguíssemos regular a produção brasileira, 
talvez houvesse uma solução para o endividamento. 
Mas viemos desbravar esse cerrado todo, que antes 
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era do Centro-Oeste e agora é do tal do (ininteligível), 
e cada vez mais estamos aumentando a nossa pro-
dução.

Se o povo está com a barriga cheia, o Gover-
no dificilmente consegue se sensibilizar. Vi inúmeros 
Deputados aqui hoje que são dos nossos tradicionais 
movimentos. Participei do primeiro e do segundo ca-
minhonaço, depois do tratoraço, mas todos esses mo-
vimentos que fizemos foram insuficientes para que pu-
déssemos sensibilizar os governantes, seja o Sarney, 
seja o Fernando Henrique, seja o Lula.

Temos de fazer o diagnóstico de todos os seto-
res. Precisamos ter outra estratégia, repetir as mesmas 
estratégias não é inteligente. Temos que saber fazer 
com calma uma abordagem diferente. O assunto é o 
mesmo, ele é recorrente, mas temos que fazer uma 
abordagem diferente da que foi feita no passado, se-
não vamos ficar nesta Esplanada dos Ministérios como 
se fôssemos uns aloprados e não vamos efetivamente 
conseguir o resultado de que precisamos.

Estive à frente de todas essas mobilizações que 
fizemos no passado. Sempre fui representante do Esta-
do do Mato Grosso e estive à frente dessa abordagem, 
mas não conseguimos resultado. O diagnóstico está 
perfeitamente correto. Todo mundo fala que é preciso 
fazer um recálculo dessas contas. Está aqui o nosso 
Alfonsin, que sempre lutou nessa linha de recalcular-
mos as contas. Em inúmeros casos houve ganhos na 
Justiça sobre a questão do recálculo das dívidas.

Quanto à questão das taxas de juros, que o pes-
soal do arroz falou que é de 3% e o pessoal da soja que 
é de 4,5%, a verdade é que os juros que pagamos são 
incompatíveis com a nossa atividade. Todas as medidas 
foram paliativas porque não tivemos prazo adequado 
nem carência adequada. A verdade é que devemos 
uma safra. Se não estamos tendo rentabilidade nem 
de 10% a cada ano em cada safra, temos que ter no 
mínimo 20 anos para pagar essa conta. Mas a forma 
de abordagem é que sinto que temos de mudar.

Esta Casa está à disposição para auxiliar. Vou 
reunir-me com o Secretário Executivo do Ministério da 
Fazenda para tentarmos marcar uma audiência com 
o Ministro da Fazenda a fim de discutir o fundo garan-
tidor. Quanto à forma de abordagem, sinto que temos 
de mudar nossa estratégia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Agradeço a contribuição ao Deputado Homero. O De-
putado Carlos Melles não está presente. O Deputado 
Leonardo Vilela também não.

Com a palavra o Deputado Neri Geller.
O SR. DEPUTADO NERI GELLER – Nobres 

Parlamentares, Sr. Presidente, estou hoje aqui na con-

dição de suplente e conversei com o Deputado Luis 
Carlos Heinze para fazer uso da palavra por apenas 
2 minutos, representando o Estado do Mato Grosso, 
principalmente o norte do Estado, para onde migra-
mos. A região sul foi para o Estado do Mato Grosso e 
contribuiu de forma muito positiva para a estabilidade 
da economia brasileira. Hoje somos referência em ter-
mos de produção.

A maioria aqui nos conhece, como os Deputados 
Zonta e Homero, que tem sido parceiro. As grandes 
instituições representadas hoje pela APROSOJA e FA-
MATO têm feito a sua parte. Infelizmente, o Governo 
realmente não entendeu que principalmente nas regi-
ões de fronteira agrícola, de 2004 até 2007, não tive-
mos renda para honrar os compromissos assumidos 
frente a esses investimentos. Realmente entendemos 
que esta audiência pública é oportuna e, de forma mui-
to clara, sabemos que é preciso fazer alguma coisa. 
Deixamos alguns documentos aqui e o Presidente da 
APROSOJA fez uma explanação muito clara. 

Vou citar um exemplo, Sr. Presidente. No Estado 
do Mato Grosso, algumas máquinas foram compradas, 
e, infelizmente, pela defasagem cambial, houve falta 
de renda, porque, quando se produziu soja no Estado 
do Mato Grosso e na Região do Centro-Oeste a um 
custo de 23 reais, a renda foi de apenas 16 a 17 reais. 
Isso não pagou o custeio e carregamos esse passivo 
durante 3 anos. Muitos produtores deixaram a ativida-
de. O exemplo está lá hoje de novo: uma supersafra 
de grãos de milho, e infelizmente o Governo mais uma 
vez não faz a sua parte com a GPM, que é a Garantia 
de Preço Mínimo (GPM).

Quero agradecer ao Deputado Zonta e ao De-
putado Luis Carlos Heinze a ajuda ao Estado do Mato 
Grosso e dizer que realmente é oportuna a audiência. 
O Estado do Mato Grosso precisa estar presente neste 
momento para equacionar um problema gravíssimo no 
Estado. Muitos produtores de médio e pequeno porte 
estão deixando a atividade por causa da falta de cré-
dito e da centralização de renda, cada vez maior, em 
mão de meia dúzia.

Agradeço a oportunidade e queremos nos colocar 
à disposição para encontrar uma solução adequada 
para essa questão do endividamento, que não pode 
sair da pauta da Comissão de Agricultura.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Passo a palavra ao Deputado Valdir Colatto. Antes, 
peço ao Deputado Duarte Nogueira que assuma a 
Presidência.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, na verdade, levando-se 
em conta tudo o que foi levantado hoje nesta reunião, 
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se pegássemos este livrinho aqui, que é o Relatório 
da CPMI do Endividamento Agrícola, elaborado em 
dezembro de 1993, como disse o Deputado Luis Car-
los Heinze, não seria preciso mudar nada, pois está 
atualíssimo. Mas não se fez o dever de casa de acordo 
com o diagnóstico que se levantou do endividamento 
agrícola brasileiro, não se cumpriram as recomenda-
ções feitas ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário, 
ao Tribunal de Contas e até à Polícia Federal. Não 
houve providência alguma.

Ouvi aqui a ênfase dada pelo Maguito, Presiden-
te da APROSOJA, à questão do juros. Vejam a frase 
que está neste livro: “Nem plantando maconha irrigada 
seria possível pagar os empréstimos agrícolas com os 
custos financeiros então praticados”. Essa frase ficou 
célebre no Brasil e foi dita por Alcir Calliari, então Pre-
sidente do Banco do Brasil.

Quando vemos o Presidente da APROSOJA falar 
da questão dos juros, hoje, 2009 – são quase 17 anos 
-, verificamos que realmente a agricultura brasileira 
continua tendo problemas seriíssimos, e não estamos 
dando conta de resolver essa questão.

Está aqui o Dr. Alfonsin, que nos ajudou a tra-
balhar esse processo. Colocamos na página 204 que 
os bancos, na época, deram um prejuízo ao debitar, 
ilegal e indevidamente, 21,89 bilhões de dólares. Isso 
é, Deputado Luis Carlos, da época em que V.Exa. era 
Prefeito ainda de São Borja e vinha aqui brigar conos-
co, porque éramos Deputados e tínhamos de resolver 
isso. Agora, está aí de cabelo branco e sentado à Mesa 
como Deputado, sofrendo como todos nós, que não 
conseguimos resolver isso.

Registro na Câmara – está sendo gravando – que 
isso foi roubo do banco praticado contra os agriculto-
res, porque debitaram de suas contas, de forma ilegal 
e indevida, valores que eles não deviam. Inclusive, não 
davam o extrato de contas. Está aqui denunciado. Essa 
é uma das coisas que pedimos à Polícia Federal, que 
vá buscar essas contas para podermos tratar disso.

Está no Tribunal de Contas o pedido do recálculo, 
que é o item 1 do processo: Solicitação. Determinar 
que os agentes financeiros promovam imediatamente 
o recálculo dos contratos originais de cada uma das 
operações de crédito rural e custeio e investimento 
em todo o País, quitados ou não, contratados desde 
janeiro de 1986 até o ano de 1993, que era o ano em 
que estávamos fazendo a tal da CPI. Está aqui pre-
sente o Hugo Biehl, que foi um dos participantes que 
nos ajudou muito na securitização, PESA. Isso veio 
desse relatório.

Então, Sr. Presidente, com certeza estamos aqui 
numa situação muito complicada e precisamos buscar 
uma solução. Também participei do tratoraço, do cami-

nhonaço, de todas essas ações que o Homero Pereira 
citou aqui. Não resolveu. O setor produtivo brasileiro 
realmente está abandonado. 

Esperamos que o Governo dê as soluções que 
tragam as ações que irão resolver todos esses proble-
mas. Vimos vários setores e todos estão com proble-
mas. O Governo sabe disso. Trazemos esse processo 
para a discussão novamente. O que vem para a dis-
cussão e que ontem tivemos de discutir com o Ministro 
da Agricultura? Não foi dívida, Deputado Luis Carlos 
Heinze, não foi questão de crédito, não foi questão de 
como vão plantar safra, de como vamos dar renda ao 
produtor, de como vamos acertar a questão dos juros, 
de como vamos acertar a questão do Custo Brasil, de 
logística, de imposto. O que estávamos tratando ontem 
na bancada do meu Partido, o PMDB, foi a questão do 
índice de produtividade.

Ora, minha gente, o Ministro da Agricultura, Rei-
nhold Stephanes, está numa saia justa danada. O MST 
fez um pedido ao Presidente da República, por meio 
do Ministro Guilherme Cassel, do MDA, e o Ministro 
da Agricultura está agora num impasse de assinar ou 
não uma portaria para criar novos índices de produ-
tividade.

Ora, com toda esta crise, com a dificuldade que há 
de produzir, de vender, de ter mercado e de ter preço, 
exige-se que a agricultura continue produzindo mais. 
Quem vai comprar esse produto? Quem vai garantir 
preço? Quem vai garantir a atividade econômica? O 
Governo vai garantir isso? Não. Novamente está nas 
costas dos produtores.

Em vez de o Governo trazer soluções, está tra-
zendo dificuldades. Sempre digo que aqui no Brasil se 
chover na hora certa e o Governo não atrapalhar, a 
agricultura vai bem. Então, se o Governo não nos atra-
palhar, já nos ajuda, em muito, nessa questão. 

Cada um de nós, os Deputados presentes – sou 
Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária; está 
aqui o Zonta, que é do cooperativismo, assim como 
todos os companheiros, o Moreira -, está matando 10 
leões por dia, Deputado Duarte Nogueira. Mas não é 
para tratar de questões que o setor precisa ver resol-
vidas, e sim de questão de MST, de índio, de quilom-
bolas, de meio ambiente, de índice de produtividade, 
essas coisas que vão contra o setor produtivo, que 
dificultam a vida do agricultor.

Parece que a alegria deste Governo é dificultar 
as coisas para o setor produtivo. Então, fazemos um 
apelo para que nos ajude, para que o setor se mobi-
lize. Não estamos dando conta e estamos perdendo 
uma batalha ainda pior, estamos perdendo uma coi-
sa chamada mídia. A mídia não gosta do setor rural. 
Quem sabe se eles passassem fome um dia, aqueles 
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gordinhos que aparecem na televisão, pudessem trazer 
um reconhecimento ao setor produtivo brasileiro. Disso 
nós precisamos urgentemente. Quem sabe?

Aqui uma proposta: que façamos um movimento, 
como fez a Argentina, vamos desabastecer o mercado, 
deixar que o pessoal vá lá comer parafuso e prego, 
como diz o Moacir Micheletto, para ver se o pessoal 
se sensibiliza para a importância do setor agrícola bra-
sileiro. E que o Governo não só dê recursos para os 
automóveis, para os bancos, para a linha branca e faça 
o pacote da agricultura, que nós estamos esperando. 
Aqui está o problema, é a questão do endividamento 
para poder continuar na atividade.

Sr. Presidente, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Duarte Noguei-

ra) – Obrigado, Deputado Valdir Colatto.
O próximo orador inscrito sou eu, no entanto, a 

pedido do Deputado Moreira Mendes, que precisa se 
ausentar, vamos fazer uma permuta.

V.Exa. tem a palavra, e eu falarei em seguida.
O SR. DEPUTADO MOREIRA MENDES – Muito 

obrigado pela consideração, Sr. Presidente.
Lamentavelmente, não pude ficar aqui durante 

todo o debate. Hoje eu fiquei correndo da sala para 
cozinha aqui, em várias Comissões, onde há outros 
assuntos de muito interesse nosso e temos que so-
correr nas outras Comissões.

Portanto, a minha participação é, primeiro, para 
cumprimentar o Luis Carlos Heinze por novamente tra-
zer este assunto à discussão. Acho que, por mais que 
esgotemos o assunto, nunca fica tudo resolvido, não 
conseguimos sensibilizar o Governo para a importân-
cia dessa questão da dívida. Mas, ao mesmo tempo, 
cumprimento todos os presidentes de entidades, as 
pessoas que vieram aqui para atender a esse chama-
mento. Acho muito importante essa participação.

Nós estamos no meio de uma batalha. O Valdir 
Colatto foi muito preciso quando falou: é quilombola, é 
índio, é endividamento, é a questão agora dos índices 
de produtividade, são as questões de meio ambiente. 
Não é possível que apanhemos tanto como nós esta-
mos apanhando.

Portanto, essa mobilização é sempre importan-
te, é sempre necessária para dar forças a nós, Depu-
tados, para continuarmos lutando, buscando novos 
caminhos.

Minha participação é apenas para cumprimen-
tar a todos os senhores presentes, agradecer-lhes 
a presença e dizer-lhes que estamos aqui sempre 
alertas, fazendo o possível para mudar esse quadro 
de coisas e para que o Brasil possa entender a im-
portância da agricultura e da pecuária para o nosso 
desenvolvimento.

Obrigado, Presidente, pela consideração.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Duarte Noguei-

ra) – Obrigado, Deputado Moreira Mendes. Também 
vou ser bastante breve. Só quero cumprimentar cada 
representante de cadeia produtiva aqui presente.

Tive oportunidade de assistir a grande parte das 
exposições. Há uma convergência geral no entendi-
mento do encaminhamento dessa questão, ou seja, 
nós temos problemas de desarranjos internos em cada 
cadeia produtiva que se somam a problemas de endi-
vidamento e à drenagem de renda.

Temos discutido muito a citricultura. Conversan-
do com o Flávio Viegas, não só ontem no Senado, 
mas em outras reuniões, vemos é um caso bastante 
específico.

O setor industrial está extremamente concentra-
do em 4 grandes indústrias, dito um cartel, mas, na 
verdade, é um oligopsônio, porque são pouquíssimos 
compradores. E, se há poucos compradores, eles ditam 
o valor que eles vão pagar pelo seu produto, valha ele 
mais ou menos, tenha ele um custo de produção maior 
ou menor: eu quero pagar só isso e pronto. Então é o 
que ocorre hoje com o setor da citricultura.

Soma-se a isso um arrastamento enorme de dí-
vidas do passado, 130, 140 bilhões, o custo não fecha. 
Se hoje baixarmos o juro do financiamento agrícola 
para 3%, 2%, tem gente que não vai pegar, porque a 
conta não fecha. Não fecha porque o custo de produ-
ção é maior do que o valor final dos produtos a serem 
colhidos ou a serem comercializados.

Então nós precisamos urgentemente dar celeri-
dade à lição de casa, que sabemos que precisa ser 
feita, mas precisamos também fazer a pressão neces-
sária para os tomadores de decisão poderem se sen-
sibilizar e acolherem tudo aquilo que hoje foi colocado 
aqui de maneira muito minuciosa, muito responsável, 
com argumentos técnicos; seja a questão do seguro 
de renda, seja a questão da carga tributária, do ema-
ranhado burocrático, dos problemas dos índices de 
produtividade, essa é uma discussão meramente ide-
ológica e demagógica.

Se você dá o mesmo tratamento para o segmento 
urbano, vai a uma fábrica de calças jeans em Taqua-
ritinga, no interior de São Paulo, e diz para o cidadão 
que está produzindo “x” calças jeans por dia que, em 
virtude de não haver demanda comercial para os seus 
produtos – portanto, a calça está mais cara que o valor 
que o mercado está oferecendo -, diminua a produção. 
Aí você expropria a indústria dele porque ele está pro-
duzindo menos calças do que poderia produzir. Isso 
é uma piada, é querer virar de ponta cabeça o que 
deveria ficar de pé.



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50815 

Finalizo, senhoras e senhores – já disse aqui, 
mas é importante frisar como instrumento de argu-
mentação para a importância do setor que nós aqui 
representamos, defendemos e pelo qual trabalhamos 
-: o Brasil vai colher novamente cerca de 140 milhões 
de toneladas de grãos, além das questões que en-
volvem as fibras, os biocombustíveis e os produtos 
agroindustrializados.

Se fôssemos utilizar a mesma tecnologia de 30 
anos atrás – não é preciso voltar muito no tempo -, 
precisaríamos de mais 60 milhões de hectares para 
produzirmos esses 140 milhões de toneladas. Vejam o 
impacto ambiental que aconteceria se esse setor não 
fosse cada vez mais eficiente. Não estaríamos aqui dis-
cutindo índices de produtividade, essa espada de Dâ-
mocles no que diz respeito às questões ambientais.

Só para fechar: no meio dessa crise violentíssima 
do mundo todo, de janeiro a julho o nosso segmento 
exportou, sem prejuízo do abastecimento de um item 
sequer nos nossos supermercados, na mesa do tra-
balhador brasileiro, nas residências das famílias brasi-
leiras, sem picos de preço, tudo estabilizado, inclusive 
com redução de preços, 37 bilhões e 730 milhões de 
dólares. E importamos, quando o mundo todo tem di-
ficuldades para produzir nesse momento no setor, 5 
bilhões e 850 milhões. Um saldo de aproximadamente 
32 bilhões de dólares na nossa balança comercial.

Portanto, não estamos falando aqui de um seg-
mento irrelevante, sem importância, que não deve ser 
considerado com muito respeito pela sociedade brasi-
leira, em especial os nossos tomadores de decisão.

Agradeço a todos pela tolerância.
Na sequência, fará uso da palavra o Deputado 

Luiz Carlos Setim
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS SETIM – Com-

panheiro Presidente, Srs. Parlamentares...
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS – Sr. 

Presidente, um momentinho. Gostaria que V.Exa. de-
clinasse a ordem dos inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Duarte Nogueira) 
– Há vários inscritos, cerca de 10, Deputado Pompeo de 
Mattos. Vou citar os nomes dos presentes: Luiz Carlos 
Setim, Assis do Couto, Pompeo de Mattos...

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS – 
Ah, obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Duarte Noguei-
ra) – O Deputado Waldemir Moka não está...

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – Vejam 
só, nem me inscrevem mais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Duarte Noguei-
ra) – Já está automaticamente inscrito.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – Parece 
que não faço mais parte da Comissão. Isso é articula-
ção dos gaúchos, que estão me boicotando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Duarte Nogueira) 
– É que, segundo a interpretação dos colegas, V.Exa. 
já está no Senado. (Risos.)

Vou citar os nomes de todos: Luiz Carlos Setim, 
Antonio Carlos Mendes Thame, Zonta, Assis do Cou-
to, Pompeo de Mattos, Moacir Micheletto, Anselmo 
de Jesus, Afonso Hamm, Félix Mendonça e Waldemir 
Moka.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS SETIM – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, gostaria de 
cumprimentar novamente o Deputado Heinze pela sua 
ideia, e da Comissão de Agricultura, de tratar desse 
assunto. Cumprimento todos os expositores. Acho que 
a audiência está um pouco longa, mas é de grande 
importância.

Quando se fala em endividamento, objetivo prin-
cipal desta audiência, fala-se em renegociação. Fize-
mos nesta Comissão, no primeiro semestre, uma so-
licitação ao Governo para que nos informasse sobre a 
renegociação das dívidas rurais. Vou discorrer rapida-
mente sobre alguns números a meu ver importantes 
para considerarmos todo aquele esforço, companhei-
ro Heinze, feito durante esses dois anos e meio, em 
razão do qual surgiu a Lei nº 11.775, de setembro de 
2008, que não teve um efeito muito grande. Só para se 
ter uma ideia, das operações enquadradas em termos 
de FCO, FNE e FNO, do Banco do Brasil, Banco da 
Amazônia e Banco do Nordeste, de 1 milhão e 281 mil 
operações enquadradas, apenas 122 mil foram rene-
gociadas, menos de 10%; dessas operações, apenas 
38 mil foram liquidadas. De 1 milhão e 281 mil enqua-
dradas, apenas 38 mil.

Vamos olhar os valores. De um saldo devedor de 
18 bilhões de reais enquadrados, possíveis de nego-
ciação, um saldo vencido de 4 bilhões e 700, apenas 
1 bilhão e 300 foram negociados, sendo que o valor 
liquidado foi só 160 mil. Então, se nós observarmos, 
todo aquele esforço, companheiro Heinze – a Comis-
são de Agricultura, acho que o Congresso como um 
todo, a Câmara e o Senado, em negociação com o 
Governo, principalmente com o Ministério da Fazen-
da, com o Ministério da Agricultura -, parece-nos que 
redundou em apenas 10% de resultado. É muito? É 
pouco? Não sei. Mas quando se fala em 140 bilhões 
do agronegócio, das dívidas rurais, eu acredito que 
apenas 1 bilhão e 300 milhões renegociados eu acho 
que é muito pouco. 

No Paraná, eu que sou Deputado Federal de pri-
meiro mandato estive em contato com alguns Muni-
cípios de nosso Estado e tive o desprazer de escutar 
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do gerente do Banco do Brasil que as operações de 
renegociação no Banco do Brasil tiveram índice zero. 
Alguns Municípios não conseguiram renegociar nem 
uma operação. Isso é lamentável. E quando se fala em 
retomar o processo, companheiro Heinze – eu acho 
que V.Exa. falou bem, na síntese do seu pronuncia-
mento -, acredito que é muito importante a participa-
ção dessas entidades e da Câmara dos Deputados, 
principalmente desta Comissão de Agricultura e das 
entidades que estão à frente de vários segmentos, 
para que realmente consigamos trabalhar junto com 
o Governo. Aqui já se falou de câmbio, de seguro, de 
seguro-fundo de catástrofe, fundo garantidor, seguro 
rural, mas, no fundo, é a tecnologia e a produtividade 
que vão levar. O que nós temos que fazer é pensar no 
preço, pensar na produtividade. Eu fiquei preocupado 
quando o Maguila – eu nem sei o nome do Maguila, 
chamaram de Maguila, mas é Glauber – Disse algo 
que me preocupou um pouco: em vez de haver uma 
integração do agronegócio brasileiro, parece que está 
havendo uma “entregação”. Isso é preocupante e, como 
disse o Heinze, talvez lá, quando formos desfrutar de 
um possível céu, estejamos todos no inferno. Essa é 
uma preocupação.

Parabéns, companheiro Deputado Heinze. Acho 
que nós não podemos desistir. Alguém disse certa vez 
que o produtor é meio teimoso. A gente perde num 
ano, perde no outro, mas não perde a esperança de 
se recuperar no ano que vem. 

Então, eu acho que, com essa visão, com essa 
reflexão – eu também, como produtor rural, sou meio 
teimoso -, vou esperar que as coisas melhorem. Mas 
precisamos da ajuda de todos. Acho que, com essa 
visão, com esse somatório de esforços, esse trabalho 
nos levará a uma solução melhor. E, como disse há 
pouco o Deputado Duarte Nogueira, no primeiro se-
mestre, 32 bilhões de favorecimento da balança devem 
ser considerados pelo Governo. E aqui temos muitos 
Deputados da bancada do Governo que poderão nos 
ajudar e muito.

Acho que essa é a nossa contribuição, Presiden-
te. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Dando sequência, concedo a palavra ao Depu-
tado Pompeo de Mattos.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, na verdade 
nós estamos aqui reprisando atos, momentos e even-
tos que esta Comissão já vivenciou de forma intensa. 
Eu diria que os atores são praticamente os mesmos. 
Estão aqui os Deputados, estão aqui os membros das 
representações dos segmentos da produção nacional, 
das entidades representativas do agronegócio. Esta-

mos aqui recebendo as mesmas reivindicações, reno-
vadas. Eu diria que o pepino é o mesmo, a diferença 
é o tamanho, porque nesse tempo todo ele cresceu, 
virou melancia, abóbora de pescoço, está com um ta-
manho exagerado.

E nós temos que fazer o quê? Botar a boca no 
trombone e reforçar os nossos argumentos. Eu tenho 
mais do que argumentos, tenho dados, fatos. É cla-
ro que o tempo é curto, mas na semana passada eu 
estive no gabinete do Ministro Reinhold Stephanes, 
a quem falei inclusive desta audiência de hoje. E ve-
jam que as preocupações são tantas e tamanhas que 
enchemos os dedos da mão e faltam dedos – Daqui 
a pouco vai faltar mão – De tantas coisas. Se pegar-
mos, por exemplo, o endividamento, veremos que não 
é só o endividamento, é o índice de produtividade, é a 
questão ambiental, a chamada reserva legal ou área 
de preservação permanente, uma coisa bagual que 
estão jogando em cima dos agricultores, como se fos-
sem culpados de tudo isso. O mesmo com relação à 
medição dos índices. 

Então, é bode na sala, é bode na sala, é bode 
na sala. E vai cheirando, e vai fedendo, e vai compli-
cando. E aí é juro, é correção monetária, é câmbio. 
Sem contar a mãe natureza, que nós sabemos que é 
assim mesmo, para plantar o agricultor tem que fazer 
um contrato com a natureza, pedir o aval de São Pe-
dro e rezar, torcer para que chova para ele preparar a 
terra, que pare de chover para ele plantar, que chova 
para brotar, pare de chover para a planta crescer, que 
chova no florescer, que pare de chover para colher e 
que depois, na hora de vender, o preço esteja bom e o 
Governo não atrapalhe, deixe acontecer. E alguém ou 
algo sempre atrapalha. Ou é o tempo, ou é o Governo, 
ou são os juros, ou é o câmbio, ou é o clima.

Então, nosso drama é muito grande. E eu disse 
isso ao Ministro. O Ministro está angustiado porque 
ele veio da sala para a cozinha, é um aliado, um par-
ceiro. Temos de reconhecer que o Ministro é parcei-
ro do setor, mas daqui a pouco estará com as mãos 
atadas também. 

Então, eu vejo como forma de enfrentamento uma 
ação, uma reação, uma atitude com a qual possamos 
pontuar de forma clara e específica, objetiva e deter-
minada, pontos com os quais possamos constranger o 
Governo. Na verdade, o Governo só assimila à medida 
que as pressões acontecem. Por exemplo, o MST é 
um movimento que não tem como se desconhecer no 
País. Desconhece quem não compreende a realidade 
do que está aí posto. E eles avançam de que maneira? 
Mobilizando-se, rasgando a trincheira.

E nós vamos ficar só reclamando? Eu acho que 
o MST é um exemplo de quem luta por uma causa em 
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que acredita. Se nós acreditamos nessa causa, como 
o MST acredita, temos que fazer o contraponto, temos 
que fazer o enfrentamento. E dá para fazer, porque o 
Governo, neste ano de crise, ajudou os bancos, edi-
tou uma medida provisória para ajudar os bancos. Não 
estou dizendo que o Governo está errado, até acho 
que está certo porque não poderia deixar quebrarem 
os bancos. Então ele ajudou os bancos – acho que os 
bancos merecem menos que o setor produtivo, porque 
nós não comemos dinheiro, não comemos juros, não 
comemos correção monetária, não comemos emprés-
timos, comemos alimentos. O Governo ajudou o setor 
metalmecânico com a redução do IPI; ajudou significa-
tivamente a indústria automotiva nacional. O Governo 
reduziu o IPI do material de construção e houve um 
boom no setor da construção.

Ora, se é bom ter carro, se é bom ter banco, se é 
bom poder construir, se faz bem, se é bom ter o setor 
metalmecânico funcionando bem no País, melhor é ter 
comida no prato, pão na mesa. Nós não afundamos na 
crise porque o Brasil tinha o que os outros não tinham: 
alimento para exportar. Eles deixaram de comprar carro, 
de comprar casa, de viajar de navio, de avião, de fazer 
turismo, mas ninguém no mundo deixou de comer. O 
Brasil tinha comida. Nós sobrevivemos por causa do 
alimento que produzimos. Será que querem matar a 
galinha dos ovos de ouro? 

Nós temos argumentos, temos fatos. Cito mais 
um: o Brasil está com 210, 215 bilhões na poupança 
– já perdi a conta. Nunca tivemos isso. Nunca! Temos 
uma dívida externa que dizem que pagamos. Na ver-
dade não foi paga a dívida externa. Nós temos na pou-
pança mais dinheiro do que o total dessa dívida. Por 
isso ela é considerada como se estivesse paga. Hoje 
a dívida externa está em 60 bilhões e nós temos 210 
na poupança. Se o Brasil quisesse, pagaria na hora e 
sobrariam 150. Mas não é interessante fazê-lo porque 
se trata de uma dívida que pode ser paga a longo prazo. 
Não é interessante quitá-la. Nós temos dinheiro para 
movimentar. Não nos interessa pagar a dívida. Agora, 
exatamente porque nós temos esse dinheiro em caixa, 
estamos pagando mais caro pelo gás da Bolívia, va-
mos pagar mais caro pela energia de Itaipu por conta 
da angústia do Presidente do Paraguai, perdoamos a 
dívida dos países da África – não estou dizendo que 
está errado, até acho que está certo, tinha mais é que 
perdoar mesmo a dívida dos países da África, pagar 
o preço justo pelo gás boliviano e pela energia elétrica 
de Itaipu. Mas não podemos ajudar estrangeiros sem 
antes ajudarmos os brasileiros.

O Brasil age como o pai pobre que por um lance 
de sorte fica rico, melhora de vida mas, sovina, mão de 
vaca, continua mandando os filhos à escola mal vesti-

dos, sem merenda, sem material escolar, com os pés 
descalços. Está na hora de esse pai rico, sovina, mão 
de vaca, abrir um pouco a mão e dar uma assistência 
aos seus. O engraçado é que o País ajuda todos os vi-
zinhos, o Uruguai, a Bolívia; ajuda a África. Emprestou 
dinheiro para o FMI. Lembro-me de que nós dizíamos: 
“Fora FMI! Fora FMI!”. Hoje nós dizemos: “Dentro FMI! 
Dentro FMI!”, porque estamos emprestando dinheiro 
para os homens. Mas que diabo! Estamos empres-
tando dinheiro para os outros, para a vizinhança, e o 
nosso povo está mal!

Então, é hora de a gente tomar uma atitude. É 
hora de essa gurizada se unir, se reunir, dar esses ar-
gumentos e fazer o contraponto, até porque nós temos 
mais do que razão. 

Meu discurso aqui é político. Posso citar dados. 
Peguei o exemplo do Carlos Melo, de Palmeiras das 
Missões, que me instrui aqui – o Deputado Luis Carlos 
Heinze o conhece. Trata-se do exemplo de um pequeno 
agricultor, dono de 86 hectares de terra, que renegociou 
a dívida com o Tesouro. Ele ficou num impasse por-
que perdeu a capacidade de endividamento, não pode 
mais financiar; sem financiamento, não pode plantar 
e, consequentemente, não pode colher e vender; sem 
vender, não tem renda. Finalmente, não pode pagar o 
alongamento da dívida que fez. Isso parece gozação, 
parece brincadeira. E ele me relatou essa história com 
detalhes. O referido pequeno agricultor, que tinha 86 
hectares, faleceu. Fez-se a sucessão. Sua terra virou 
pequena propriedade, agricultura familiar. Mas a ma-
trícula está penhorada. Ele é pequeno agricultor, tem 
acesso ao PRONAF, mas com a penhora no banco as 
portas não se abrem para ele.

Nós estamos num impasse. Eu estou citando um 
dos exemplos que o Carlos Melo me deu. Eu poderia 
citar vários outros. Aliás, solicito ao Deputado Luis Car-
los Heinze, que preside os trabalhos neste momento, 
que esse documento faça parte dos anais desta audi-
ência pública porque reúne casos práticos, exemplos 
muito claros, muito específicos em relação aos quais 
poderemos dialogar, discutir.

Encerro dizendo que, se nós viermos aqui tão 
somente reclamar e não tomarmos uma atitude, fica-
remos só no discurso. Nós já fizemos “caminhonaço”, 
o “tratoraço”... Eu participei deles. Não solucionou 
o problema, mas avançamos. E acho que podemos 
avançar mais. Quando fizemos o “caminhonaço”, esta 
Casa aprovou a securitização, o PESA. O Brasil vivia 
um outro momento, não estava tão bem financeira-
mente como está agora. Saímos da crise tão rápido 
que nem sei se na verdade a crise nos alcançou. O 
Presidente dizia que era uma marolinha, outros diziam 
que era um tsunami. Pode não ter sido uma marolinha, 
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mas com certeza não foi um tsunami. Então, o Brasil 
saiu-se bem, saiu na frente, e pode alavancar, dar um 
suporte à agricultura.

No Brasil é proibido falar em subsídio agrícola. 
Em todo o mundo se subsidia a agricultura. No Bra-
sil, não recebemos condições de produzir. E o que se 
sabe fazer muito bem neste País é plantar, é produzir. 
O agricultor planta, se o clima não ajuda, ele planta de 
novo. Se não tem preço, toma um prejuízo e planta de 
novo. Se não tem mercado, toma prejuízo e planta de 
novo. O que o agricultor sabe fazer é plantar. Não tem 
jeito, nós vamos plantar. Aí outro diz: “Mas eu não vou 
plantar”. Eles plantam, igualmente. Só plantam.

Então, nós precisamos, sim, tomar uma atitude. 
E acho que cabe a nós aqui uma mobilização maior – 
estabelecer alguns pontos específicos e fechar aí.

Eu encerro, Presidente. Por exemplo: o juro bai-
xou, especialmente a Taxa SELIC. Eu sempre recla-
mei do juro neste País, eu sou um pouco porta-voz do 
nosso Vice-Presidente da República, que passa por 
um momento difícil em relação a sua saúde, mas que 
sempre foi nosso aliado na questão do juro.

É o juro do juro, da mãe do juro, do pai do juro, do 
avô do juro, do tio do juro, do parente do juro, do juro 
do juro! Agora baixou o juro. Mas nós sabemos que, 
apesar de baixar o juro, vêm os penduricalhos, vêm 
outras exigências: é TJLP, é SELIC, não sei o quê, e 
mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo outro. No fundo, 
a rentabilidade da agricultura não compensa os pendu-
ricalhos que tu tens de pagar por conta das operações 
financeiras. Nós sabemos disso.

Então, nós temos de fazer este enfrentamento 
com muita clareza, com muita firmeza. E a Comissão 
de Agricultura tem de chamar para si essa responsa-
bilidade de mobilizar o setor. Se tiver de trancar a rua, 
eu não sei, mas eu acho que é o caminho. Se não, nós 
não vamos ser ouvidos; o nosso grito não vai ter eco, 
não vai ressoar, não vai repercutir.

Muito mais do que um exemplo, muito mais do 
que um sentimento, do que uma expressão, do que 
uma palavra é uma atitude. E acho que está na hora 
de tomarmos uma atitude para enfrentar a questão do 
endividamento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Dando sequência, Deputado Afonso Hamm.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Em pri-

meiro lugar, Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. pela 
iniciativa. Não vou ser enfático, até porque temos aqui 
vários posicionamentos que reforçam o pensamento 
da necessidade urgente de tomarmos uma atitude em 
relação à questão do endividamento.

Quero propor, do ponto de vista prático, que, em 
vez de tratarmos do tema Endividamento, o que difi-
culta muito para nós, tratemos da inviabilidade agríco-
la ou do socorro agrícola. Vamos pautar este assunto 
de maneira que tenhamos outra abrangência e outra 
identidade.

Soubemos que a essência é dívida e endivida-
mento, mas acredito que devemos denominar de for-
ma diferente, porque absolutamente é a inviabilidade 
da agricultura. É disso que nós estamos tratando. E 
tem vários componentes: tem a questão da dívida e 
do endividamento, tem a questão da renda. E como é 
que tratamos de vários itens?

Então, quero sugerir, do ponto de vista prático, 
para a Comissão e para as iniciativas, que busquemos 
essa denominação ou uma denominação que identifi-
que o tema, Deputado Luis Carlos Heinze, como pauta 
para ser trabalhada.

Outro aspecto que me agradou muito foi o da pro-
posição, que acho que deve ser aproveitada. É a pro-
posta da FEDARARROZ, que nos trouxe o presidente 
Renato Rocha. O seu item 1, aqui apresentado, fala da 
garantia de renda como prioridade. E, para a garantia 
de renda, nós temos de invocar uma lei, a lei que trata 
do Estatuto da Terra, a Lei nº 4.504. Está sendo pro-
posta. É a que garante renda mínima, de rentabilidade 
acima do custo de produção, de 30%. 

Estão voltando várias leis, entre elas a lei ambien-
tal. Estão recuperando... Por que não podemos pautar 
e ter um referencial de renda dentro desta proposição 
e desta agenda, para começar a construir uma agenda 
positiva? Eu acho que tem de ser aproveitado.

E, com relação ao endividamento em si, que é 
a pauta por dentro desta questão, eu acho que temos 
de tratar do rescalonamento. Nós temos de pedir, e 
eu queria fazer o encaminhamento de proposição: 
temos de tirar uma posição aqui, de rescalonamento 
da situação, com relação aos prazos, com relação ao 
momento de cumprir os compromissos, o que está 
estabelecido e é o que está inviabilizando hoje todos 
os agricultores.

Nesse sentido, naturalmente, também se insere 
aí a capacidade de pagamento. A capacidade de pa-
gamento é que vai dar condição para que se honrem 
esses compromissos. 

Então, há vários outros aspectos. E, dentro des-
te contexto em que estamos aqui, criar uma política 
agrícola que contemple a viabilidade da agricultura 
brasileira. Acho que nós estamos inviabilizados. E ca-
minhando para a inviabilidade total.

Ontem eu estava no Senado, participando da-
quela discussão sobre a questão da citricultura, com 
o nosso Presidente, e debatendo esses aspectos. Hoje 
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está aqui Ivan, mostrando o Vale do São Francisco e 
as questões da fruticultura.

Vários temas foram tratados aqui, de todas as 
cadeias. Então, eu imagino que este fórum tem com-
petência. Todas as entidades cujos representantes 
aqui falaram, como a FEDERARROZ, o setor de soja 
e talvez os integrados na área de pecuária hoje este-
jam em melhor situação... Por exemplo: quando houve 
a crise na avicultura, foi reduzido em 20%. Mas aí é 
um projeto integrado: reduz produção, regula oferta, 
e logo, logo você ajusta. 

Eu acho que é o momento de aproveitarmos o 
potencial político que tem a nossa Comissão de Agri-
cultura, o potencial político que nós temos e o mo-
mento político. É véspera de uma eleição; estão vindo 
aí vários pacotes, alguns ditos como de bondade. Eu 
imagino – e aqui foi colocado pelo Deputado Pompeo – 
que é interessante a estratégia de que tenhamos, sim, 
condições e apoio efetivo à agricultura, que passa pela 
regulamentação e pela aplicação dessa lei. Quem sabe 
nós resgatemos, com isso, o valor de quem abastece 
com alimentos o povo brasileiro e que exporta os ex-
cedentes; milhares e milhares de empregos; e a pauta 
de exportações, divisas, e tudo isso que representa. 
Eu acho que merece prioridade. 

Essas eram as nossas sugestões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Dando sequência, Deputado Félix Mendonça, 
grande produtor de cacau da Bahia. Não sei se está 
perdendo, se está ganhando. Como está? (Risos.)

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Não, o 
preço está bom. O que está ruim é o câmbio. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados e debatedores aqui 
presentes, a verdade é que a área econômica nunca 
levou a nossa atividade a sério. O problema do endivi-
damento... E aqui estavam Hugo Biehl, Valdir Colatto, 
Caiado e vários outros Deputados, que participaram 
– e V.Exa. também – Da grande luta que fizemos para 
conseguir o PESA, uma solução que na época nós 
encontramos, com aqueles juros baixos.

Eu era o Presidente da Comissão de Agricultu-
ra. Capitaneamos essa luta, e a nossa força era muito 
grande. Muito grande mesmo. Não só de arregimen-
tação de todos os envolvidos na agricultura, como 
também na Comissão de Agricultura, que aqui tem 
mostrado eficiência. 

A verdade é que não é só neste Governo: em to-
dos os Governos a área econômica não considera o 
setor produtivo da agricultura como prioritário. Agora, 
eles não só estão considerando como não prioritário, 
como também estão tratando com falta de respeito.

Quanto a esse problema da produtividade – e eu 
ouvi aqui os argumentos de Pompeo de Mattos, que 
são perfeitos, do orador que nos antecedeu; são ver-
dadeiros -, a primeira que coisa que temos de fazer 
para arregimentar, como arregimentamos para o PESA, 
é a união da nossa bancada da agricultura. Não são 
os pecuaristas, nem os produtores de cacau, nem os 
agricultores apenas, mas todos, numa luta só, como 
fizemos naquela época, com empenho muito grande. E 
tinha a honra de presidir a Comissão naquela época. 

Uma coisa importante que eu quero dizer, para 
encerrar, é que a minha posição é radical: ninguém 
paga esta dívida; esta dívida é impagável, na situação 
em que aí está. O Governo tem de tomar atitude, como 
vai fazer com o FCVS, que já está em 80 bilhões. O 
Fundo de Compensação de Variações Salariais nunca 
produziu nada. 

Primeiro, o que temos de fazer é essa união. Ime-
diatamente, o Governo tem mecanismos para melho-
rar o câmbio. O câmbio está prejudicando a indústria, 
mas está nos prejudicando e muito. A indústria de 
exportação está altamente prejudicada com o câmbio 
do jeito que está. Essa é outra providência que o Go-
verno pode tomar imediatamente, para beneficiar a 
economia do Brasil. O câmbio está reduzindo o preço 
dos nossos produtos. 

Terminando, quero dizer o seguinte, Sr. Vice-
Presidente da Comissão de Finanças, porque a agri-
cultura está mais na Comissão de Finanças do que 
na Comissão de Agricultura: nós precisamos resolver 
este problema de imediato, arregimentando a nossa 
Comissão de Agricultura e todas as forças que puder-
mos, para levantar o mesmo problema, como fizemos 
com o PESA, na época.

No caso do cacau, não há dúvida: a terceira e a 
quarta etapas são indevidas e hão de ser eliminadas. 
Essa é a minha posição. 

Para mim, para pagar esta dívida, o Governo 
deveria fazer o que fez Hjalmar Schaat, que levantou 
a Alemanha eliminando todas as dívidas dos agricul-
tores naquele país, para transformá-la numa grande 
potência.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Deputado Félix Mendonça, quero lembrar que, 
quando nós acertamos a securitização – não na época 
do Deputado Hugo Biehl e de V.Exa. -, eram 8 ou 10 
anos de prazo. Com Pratini e Malan, em 2001, quan-
do nós acertamos que passaria de 8 ou 10 anos para 
25 anos, a produção saiu de 95 para 120 milhões de 
toneladas de grãos.

Então, essa é a ótica. Mas esse é o nosso papel, 
de trabalhar com os Parlamentares, dos diferentes par-
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tidos, das diferentes regiões do País, dos diferentes 
produtos, bem como com os representantes do setor, 
e fazer uma voz única. Não é 1 Deputado, são vários 
Deputados; não é 1 entidade, são todas as entidades, 
são todos os produtos. Trabalharmos juntos: este é o 
objetivo desta reunião.

Obrigado, Deputado Félix.
Dando sequência, vamos nos encaminhar para 

o encerramento.
O Deputado João Augusto Nardes não pôde vir 

e mandou um representante da APROSOJA do Rio 
Grande do Sul, o seu irmão Pedro Nardes.

O SR. PEDRO NARDES – Inicialmente, eu gosta-
ria de agradecer a todos os Deputados e a você, Luís 
Carlos, que teve esta iniciativa.

Aqui falaram todos os Deputados, principalmente 
os gaúchos, os que eu conheço mais. Mas a situação 
do Brasil, para nós que participamos de todos os mo-
vimentos, desde o Tratoraço até o Caminhonaço, en-
fim, de todos os movimentos que houve neste País, e 
sabemos da situação que o agronegócio vem enfren-
tando, realmente não há solução se continuar como 
está a agricultura.

Pompeo tocou num assunto do qual nós, produto-
res, temos vergonha de falar: no mundo inteiro, o agricul-
tor é subsidiado. Nós, no Brasil, falamos muito em livre 
mercado, o que eu acho que é burrice porque estamos 
todos morrendo. Por exemplo: nós da APROSOJA do Rio 
Grande do Sul e da APROSOJA das Missões ficamos 
sabendo, há alguns dias, numa região interna, que mais 
de 20% dos produtores têm a intenção de vender a pro-
priedade e abandonar o negócio, porque não estão ten-
do renda. E ninguém é burro neste País: quando tu não 
tens renda, tu vais para outra atividade. As pessoas que 
realmente sabem produzir neste País estão abandonan-
do a atividade. E, por incrível que pareça, abandonando 
uma atividade que vai chegar realmente às mãos de al-
gumas multinacionais, de alguns grupos; os interesses 
realmente são superiores.

Então, o agronegócio neste País vai muito bem. 
Eu vejo as empresas trocando frota, mas o agricultor 
está cada vez mais endividado; para ele está cada vez 
mais difícil continuar produzindo assim.

Nós gostaríamos de parabenizar a Comissão de 
Agricultura. Eu acho que, se nós queremos pensar num 
futuro para este País, o futuro é a agricultura. Vamos 
enfrentar vários problemas, como nós estamos en-
frentando, mas se nós queremos um futuro para este 
País, um futuro para os nossos filhos – meus parabéns 
aos Deputados -, acho que não devemos parar aqui. 
Nós realmente teremos de dar o basta e dizer a este 
País, principalmente aos governantes deste País, que 

o Brasil precisa mudar, para nós nos desenvolvermos. 
Ou paramos de uma vez de produzir.

Como disse Luis Carlos, com a securitização nós 
resolvemos uma parte, mas o endividamento hoje é 
muito maior do que aquilo que nós imaginávamos.

Então, eu gostaria de convidar todos os setores da 
agricultura brasileira para que realmente pensem e que 
se unam, para realmente termos um futuro neste País.

Obrigado, Luis Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Para encerrar, Konrad, representante da nossa 
Federação da Agricultura, para também trazer a contri-
buição, principalmente sobre soja, trigo, milho, porque 
nós sofremos lá na Região Sul de forma diferente da 
situação de Mato Grosso, de Goiás. Aqui o problema 
é outro. No Rio Grande do Sul, juntamente com mu-
nicípios de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do 
Sul, a estiagem é o pior problema que nós temos en-
frentado, além dos outros problemas de custo.

O SR. ELMAR KONRAD – Bom dia a todos.
Depois de tantas colocações e números, não vou 

me ater a números. Vou fazer um resumo bem objetivo 
e dizer o porquê de estarmos aqui.

Em nome da Federação da Agricultura do Es-
tado do Rio Grande do Sul – vieram Hamilton, outros 
participantes do Estado do Rio Grande do Sul e eu -, 
Deputado, quero parabenizá-lo e os demais. 

Eu estou trazendo a voz do campo, porque, além 
de produtores, somos presidentes de sindicatos e 
também de empresas de planejamento e contratamos 
propostas de produtores. Existe um pedido silencioso 
– porque não existe manifestação – De socorro dos 
produtores e de uma posição bem prática, a pior po-
sição que eu vejo.

Aliás, quero anexar estes 3 documentos que a 
comissão técnica, a Comissão de Crédito Rural, fez. 
Primeiramente, fez a análise da permanência de erros 
estruturais no Plano 2009/2010. Porque nós temos cau-
sa e consequência. O endividamento é a consequência. 
A causa está mais voraz agora do que nunca.

Nós estamos lá com todos os preços dos produ-
tos, no mercado interno, abaixo do custo de produção. 
Não vou nem falar em mínimo. Em resumo: nós não 
temos nem renda para manter a safra produzindo por 
si só, muito menos para carregar o que vem aí.

Então, foi feita uma análise técnica, por 5 enge-
nheiros agrônomos, também presidentes de sindica-
tos. São 3 itens:

1º) Análise do plano agrícola; permanência de 
erros estruturais: PROAGRO (seguro-agrícola) inade-
quado, que cobra, onera e não paga.

Não vou entrar em detalhes. Vou deixar este do-
cumento anexado aqui.
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2º) Preços mínimos inadequados, menores que 
o custo real de produção.

Nós não temos sequer o direito de ter acesso 
ao preço quando é menor e muito menos a um preço 
justo que pague o custo.

3º) Análise bem objetiva do endividamento agrí-
cola.

Vemos como solução somente um posiciona-
mento. Esta é a voz de quem está produzindo, de 
quem está permanentemente no campo, no Estado 
do Rio Grande do Sul. O PESA e a securitização tive-
ram problema, têm problemas? Têm. Mas, para nós, 
foram a solução.

E a nova solução do endividamento passa por 2 
procedimentos: nós precisamos de um novo progra-
ma de renegociação de dívidas, similar ao PESA e à 
Securitização, com bônus para reduzir essa conta, se 
não, não se chega mais lá; juros fixos de 3%, para dar 
um juro negativo sobre a inflação e conseguirmos pas-
sar por cima; obviamente, um prazo de 20 a 25 anos, 
como foi feito no caso do PESA e da Securitização; e, 
o mais importante, ações que garantam renda, porque 
nós estamos hoje com as velhas dívidas, com as novas 
e, amanhã, estaremos aqui com as novíssimas, se não 
estagnarmos o processo, que é a causa. Justamente: 
ações que garantam renda, pois essa novamente é a 
causa deste novo endividamento. Entre essas destaca-
se a necessidade de um seguro-agrícola que pague ao 
menos o custo – não vamos nem falar em renda. 

Vou deixar aqui um histórico que mostra que todo 
o seguro e o PROAGRO só pagam 60% do valor de 
custo, quando paga. Em resumo: tu pagas e nunca al-
canças; o produtor sempre fica com a dívida. O banco 
só protege o valor que financia e não o real custo. Não 
vamos nem falar em renda.

E o segundo procedimento, Srs. Deputados, são 
ações políticas que garantam, no mínimo, o custo de 
produção, porque é inadmissível que nós, em plena 
discussão de dívida, não estejamos discutindo sequer 
as causas, de forma veemente, nem aqui, nem no in-
terior, nem com o produtor. 

Se nós analisarmos índices de produção, ele vai 
continuar produzindo. Nós não podemos parar. Até foi 
dito que temos de levar uma mensagem sobre parar 
a produção. Não há como. Na minha visão de filho de 
produtor e produtor que sou, até começa a dar um pro-
blema de depressão no produtor! O produtor vai fazer 
o quê, se não plantar? Tem o lado emocional; mexe 
com a estrutura familiar, com a dignidade.

Então, eu acho que nós temos de ser mais inteli-
gentes, buscar posições, em encontros como este aqui, 
que tragam as causas e as consequências.

A FARSUL deixa aqui estes 3 trabalhos. E nós 
estamos sempre à disposição. Nós vemos apenas 1 
saída, gente: o Congresso Nacional.

E, de forma bem prática – Hamilton, me ajude se 
eu não estiver falando toda a verdade, porque ela é 
grande -, Srs. Deputados, vou citar um número. A nos-
sa regional, que compreende 13 sindicatos, fez uma 
reunião na sexta-feira; e os 13 presidentes de sindica-
tos pediram que viéssemos aqui de forma silenciosa, 
porque hoje não existe sequer autoestima, motivação 
para fazermos um movimento. Pelo menos por enquan-
to. Temos de resgatar. Este é o começo, Deputado, é 
o primeiro degrau da escala. Mas eles pediram que 
falássemos desse pedido e da nossa realidade.

De forma bem genérica: no Rio Grande do Sul, 
20% dos produtores estão bem, administrando porque 
conseguiram passar por cima daquela ponte, do percal-
ço de prejuízos – não vou entrar em detalhes porque foi 
muito bem colocado aqui -, por preços, por clima, por 
todos os fatores, porque tinham capital próprio, porque 
tinham patrimônio, porque têm uma diferenciação em 
termos de gerenciamento, enfim, por alguma razão, 
porque não têm terra arrendada, são proprietários; 
60%, Deputados, estão administrando as dívidas.

Como eu sei disso? Eu sou testemunha! E, se 
não faz isso, ele quebra. Ele pega o financiamento do 
filho, vai lá e paga o do irmão; o do irmão paga o do 
pai. E assim fica. Quer dizer, o custeio vem, vem... Os 
índices não demonstram porque está tudo maquiado. 
Agora, ele fica devendo no pacote. Ele vai lá com a 
empresa... Em resumo: ele está com 2 custeios; isso 
dá um índice de 60%. E mais os 20%, para fechar os 
100%, porque esses já estão praticamente naquela 
cova para a qual nós estamos indo também. Estão 
fora. Não têm mais as garantias, estagnaram, não in-
teressam mais para o banco.

Então, essa é a realidade nua e crua do Estado do 
Rio Grande do Sul. E, pelo que eu vi aqui, não existe Esta-
do, não existe cultura: nós estamos iguais em tudo! Acho 
que o movimento agora é... Não sei como, mas temos 
de nos sintonizar com as Federações, com a CNA. Ama-
nhã, nós vamos discutir com as associações. Quer dizer, 
temos de pegar todas as forças que têm ligação, porque 
a mídia vendeu tão bem uma imagem de renegociação 
que hoje eu tenho dificuldade de fazer essa discussão 
no meu município, que é um município agrícola. Acham 
que nós estamos levando alguma vantagem a mais da 
que deveríamos. Estamos conseguindo perceber agora 
essa posição no interior. Imaginem numa Capital.

Essa é a realidade. Queremos contribuir, trouxe-
mos essas mensagens e colocamos sempre a nossa 
Federação à disposição.

Obrigado.



50822 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Nós não poderíamos encerrar a reunião sem ou-
vir o Presidente da Frente Parlamentar do Cooperati-
vismo. Então, fizemos o jogo andar, Deputado Zonta, 
para esperar V.Exa., que é muito importante, um dos 
maiores produtores de frango e suíno do Estado de 
Santa Catarina, para dar o seu testemunho.

Deputado Zonta.
O SR. DEPUTADO ZONTA – Muito obrigado 

pela referência. Eu sou um produtor de suíno falido. 
(Risos.) 

Com essas crises todas, acabou indo a proprie-
dade e tudo. Não preciso dizer mais nada. Fiquei de-
vendo só a conta.

Mas eu quero cumprimentar todas as entidades 
presentes, o Deputado Luis Carlos Heinze, que tomou 
a iniciativa de realizar esta audiência pública. Não pre-
ciso acrescer mais nada. Eu quero trazer o apoio da 
bancada cooperativista, que se integra à Comissão 
de Agricultura para estes encaminhamentos. Afinal de 
contas, sem o agronegócio, o Brasil não sobrevive. O 
negócio do Brasil é o agronegócio. A agricultura vai 
muito bem; o agricultor é que não vai. Este é o mo-
mento que nós temos de buscar o nível.

Para discutir financiamento, há 3 fases: dizem 
que o juro aleija, que o câmbio mata, mas a falta de 
crédito sepulta. (Risos.) Então, não podemos deixar 
nenhum desses temas de fora.

Naturalmente, nós temos mais do que o direito 
de discutir. A crise mundial trouxe algumas iniciativas. 
Quem acompanhou as notícias, hoje de manhã, no 
Bom Dia Brasil, pôde ver o descalabro na aplicação de 
incentivos num setor da economia nacional, a indústria 
automobilística, que de imediato o Governo socorre 
porque vai salvar o emprego.

Vai salvar o emprego? A indústria automobilística 
continua demitindo, transferindo renda para os Estados 
Unidos e outros. E o dado mais importante – Descul-
pem-me dizer, mas serve como comparativo – é que 
o crescimento da produção de automóveis no Brasil, 
no mesmo período – De janeiro a julho de 2008 e de 
janeiro a julho de 2009 -, foi de 2,4%. Mas o cresci-
mento das importações de automóveis, que recebem 
o mesmo subsídio de incentivo do IPI, foi de 26,4%. 
Ou seja, nós estamos dando subsídio à indústria au-
tomobilística lá de fora. E não gerou nenhum emprego 
aqui. Nós vamos cobrar isso do Governo. Queremos 
saber quanto se gastou para subsidiar ou incentivar a 
indústria automobilística lá fora, em detrimento de um 
setor como o nosso, do agronegócio. É mais do que 
justo que é a sustentação do Brasil.

Só quis fazer esse comparativo para dizer do mo-
mento importante pelo qual estamos passando.

Já foi falado aqui sobre o projeto de renda. Eu 
acho que, se pudermos convocar audiências públicas 
para tratar da renda, será melhor do que tratarmos da 
dívida. Não tenham dúvida.

Deputado Luis Carlos Heinze, nós acabamos 
de aprovar, na 461, um REFIS. É o mesmo tratamen-
to que nós deveríamos levar para o agronegócio: um 
REFIS. E enxugar toda a questão dos custos. Vamos 
pegar aquela aprovação e transferir para o agronegó-
cio. Vamos ver que teremos muita vantagem. Essa é 
a minha proposta, além do fundo garantidor, do fundo 
de catástrofe, que vai gerar um embrião, naturalmen-
te para termos mais acesso ao crédito, especialmente 
do BNDES, que por enquanto não chega a 3%. Com 
o que agronegócio é contemplado, nós queremos a 
diretoria do agronegócio no BNDES.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Para fazermos o encerramento, eu acho que é 
importante dizer o seguinte, Deputado Zonta, para o 
pessoal que ainda está aqui: o que houve na questão 
dos automóveis? Pressão, mobilização. É claro que 
são empresas muito fortes, que pagam o peso de uma 
FIESP. O nosso setor também está na FIESP. Agora, 
imediatamente, 3 ou 4 grandes montadoras estão lá, 
foram ao Presidente Lula e ao Governador Serra e 
conseguiram 8 bilhões e outras reduções, de crédito, 
de financiamento. E nós não conseguimos isso para 
a agricultura. É a força deles. 

Se nós não temos a qualidade e o tamanho, nós 
devemos ter a quantidade. Então, Deputado Zonta, é 
extremamente importante – e V.Exa. é o Presidente da 
Frente Parlamentar Cooperativista – que façamos um 
grande empenho junto à OCB e a todas as cooperativas 
do Brasil; assim como está aqui a representação da CNA, 
Schreiner, que deve fazer um trabalho junto às federações 
e aos sindicatos rurais; assim como temos a APROSOJA, 
Nardes; assim como a ABRAPA; assim como o cacau, a 
laranja, a fruticultura, enfim, todos os segmentos devem 
ser mobilizados. Esse é o nosso papel.

Esta audiência teve por objetivo darmos o pontapé 
inicial. Temos de fazer isso a partir daqui, se quisermos 
alguma coisa. Eu vou propor, Rose, que vai estar lá à 
tarde, reunindo tecnicamente dados e todos os núme-
ros que temos aqui, do arroz até os do cacau, enfim, 
de todos os segmentos, que façamos uma radiografia... 
E, a partir daí, proporei 2 soluções.

Uma é emergencial: o custeio desta safra. O 
custeio está em andamento. Konrad disse aqui: se 
não tivermos o custeio, não vamos plantar a próxima 
safra. E já se sabe que muita gente está fora. Aí está 
a urgência do fundo garantidor, em que estamos tra-
balhando, Rose. Faz meses que conversamos sobre 
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esse assunto, mas não o transformamos em realidade. 
Temos de fazer isso acontecer daqui para a virada do 
mês de setembro. Urgente.

E temos o custeio. Esse é primeiro ponto...
O SR. DEPUTADO ZONTA – Permite-me, De-

putado Luis Carlos?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Sim.
O SR. DEPUTADO ZONTA – Lembre-se de que 

o Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, concorda. 
Nós estivemos com ele. Temos de agir junto a ele... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Junto a ele, junto a Mantega, temos de fazer 
acontecer o fundo garantidor e depois as ações, as 
prorrogações, os investimentos. Nós teremos mais 
tempo para resolver. Agora, urgentemente, Rose, nós 
temos de ver quais setores estão dependendo de cus-
teio. E para ontem! Quais setores não estão tirando o 
custeio porque não têm acesso.

Então, nós temos de ajustar essa parte. A partir 
daí, começaremos as ações. E as ações são a pressão 
que nós começamos a fazer, eu acho, a partir desta 
audiência pública de hoje.

Quero agradecer a todos a presença e convidá-
los a estarem na CNA... A que horas, Rose? Já são 
13h47min. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos 

Heinze) – Não! Já a partir das 14h. É só o tempo de 
chegar lá, não é mesmo, Schreiner? As portas estão 
abertas.

Tem almoço para este povo lá, Rose? Não tem 
almoço? (risos) Então, façam um lanche e logo depois 
estejam lá na CNA.

Antes de encerrar esta reunião, convoco os Srs. 
Deputados para o Seminário As Contribuições da 
Agricultura Brasileira para a Redução do Aquecimen-
to Global, que será realizado amanhã, às 9h, no Ple-
nário nº 6.

Está encerrada a presente reunião. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 26ª Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca Realizada em 1º de setembro de 2009. 

Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos do 
dia primeiro de setembro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência alternada dos Deputados 
Eduardo Gomes e Eleuses Paiva. A Lista de Presença 

registrou o comparecimento dos Senhores Deputados 
Eduardo Gomes – Presidente; Antonio Carlos Chamariz, 
Eleuses Paiva, Gilmar Machado, Gustavo Fruet, José 
Rocha, Manoel Salviano, Nelson Proença, Paulo Ro-
berto Pereira, Paulo Teixeira e Uldurico Pinto – Titulares; 
Angela Amin, Arolde de Oliveira, Colbert Martins, Indio 
da Costa, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Nelson Meurer 
e Rômulo Gouveia – Suplentes. Compareceram tam-
bém os Deputados Alceni Guerra, Germano Bonow, 
Jofran Frejat e Raimundo Gomes de Matos, como não-
membros. Deixaram de comparecer os Deputados Abe-
lardo Camarinha, Beto Mansur, Bilac Pinto, Bispo Gê 
Tenuta, Charles Lucena, Cida Diogo, Dr. Adilson Soa-
res, Edigar Mão Branca, Emanuel Fernandes, Eunício 
Oliveira, Francisco Rossi, Glauber Braga, Iriny Lopes, 
Jader Barbalho, Lindomar Garçon, Luiza Erundina, 
Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo Bornhausen, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Pimenta, Professora 
Raquel Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Solange Amaral, Vic Pires Franco, Wla-
dimir Costa e Zequinha Marinho. ABERTURA: O Pre-
sidente declarou abertos os trabalhos da reunião de 
audiência pública, fruto do requerimento nº 188/2009, 
de autoria do Deputado Eleuses Paiva, e destinada a 
discutir a disponibilidade, no país, de molibdênio-99/
tecnécio-99m, produto utilizado em exames médicos 
de alta complexidade. Justificou a ausência o Ministro 
da Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, que indicou 
como representante o Senhor Odair Dias Gonçalves, 
Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
– Cnen. Após os cumprimentos, o Presidente convidou 
os expositores para tomarem assento à Mesa e conce-
deu-lhes a palavra na seguinte ordem: 1) Dr. Adelanir 
Antonio Barroso, Presidente do Conselho Consultivo 
da Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear 
e Imagem Molecular – SBBMN; 2) Dr. José Soares 
Junior, Presidente da Sociedade Brasileira de Biolo-
gia, Medicina Nuclear e Imagem Molecular – SBBMN; 
3) Dr. Carlos Alberto Buchipiguel, Diretor do Centro 
de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
– FM/USP; 4) Dr. Odair Dias Gonçalves, Presidente 
da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN; 
5) Dr. Nilson Dias Vieira Junior, Superintendente do 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – Ipen. 
Encerradas as exposições dos convidados, o Presiden-
te, Deputado Eleuses Paiva, autor do requerimento, 
destacou a presença dos médicos nucleares Ênio de 
Freitas Gomes, Gustavo do Vale Gomes, José Ulisses 
M. Calegaro e Diana Solano de Freitas Souza do Centro 
de Medicina Nuclear de Brasília, e Alaor Barra Sobri-
nho e Luciano Monteiro do Prado Junior do Instituto 
de Medicina Nuclear e Endocrinologia de Brasília. A 
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seguir, apresentou suas colocações e questionamen-
tos. Durante a fase de debates, falaram os deputados 
Germano Bonow e Manoel Salviano. Na sequência, o 
Presidente concedeu a palavra aos expositores para as 
considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou os trabalhos às dezessete horas 
e onze minutos. O inteiro teor foi gravado, passando, 
o arquivo de áudio, a integrar o acervo documental 
desta reunião para degravação, mediante solicitação 
escrita. E, para constar, eu            , Myriam Gonçal-
ves Teixeira de Oliveira, lavrei a presente Ata que, 
após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,                                                                                                                                      
          Deputado Eduardo Gomes, e publicada no Di-
ário da Câmara dos Deputados.

OMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 27ª Reunião Ordinária Realizada em 2 
de setembro de 2009. 

Às dez horas e quarenta e seis minutos do dia 
dois de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos De-
putados, com a presença dos Senhores Deputados 
Eduardo Gomes – Presidente; Professora Raquel Tei-
xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes; 
Antonio Carlos Chamariz, Bilac Pinto, Charles Lucena, 
Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses Paiva, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Ros-
si, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Miro 
Teixeira, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Paulo 
Henrique Lustosa, Paulo Roberto Pereira, Paulo Tei-
xeira, Ratinho Junior, Sandes Júnior, Solange Amaral, 
Uldurico Pinto, Vic Pires Franco e Zequinha Marinho 
– Titulares; Ariosto Holanda, Colbert Martins, Fernan-
do Ferro, Flávio Bezerra, Jorginho Maluly, Julio Seme-
ghini, Lobbe Neto, Márcio Marinho, Nelson Meurer, 
Rômulo Gouveia e Wilson Picler – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Abelardo Camarinha, 
Beto Mansur, Bispo Gê Tenuta, Gilmar Machado, Iriny 
Lopes, Jader Barbalho, Lindomar Garçon, Manoel Sal-
viano, Paulo Bornhausen, Paulo Pimenta, Rodrigo 
Rollemberg e Wladimir Costa. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação as Atas das 24ª e 
25ª reuniões realizadas, respectivamente, nos dias 26 
e 27 de agosto de 2009. O Deputado Emanuel Fer-
nandes solicitou a dispensa da leitura das Atas. Não 
houve discussão. Em votação, as Atas foram APRO-
VADAS por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presiden-

te comunicou ao Plenário que: 1) recebeu ofício do 
Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
encaminhando solicitação do Secretário Nacional de 
Justiça, Romeu Tuma Júnior, no sentido de agilizar a 
tramitação do projeto de lei nº 4.047/2008 (PLS 
525/2007), apensado ao PL 1258/95, que estabelece 
critérios para realização de interceptação ou escuta 
telefônica (“grampo”), para fins de investigação crimi-
nal ou instrução processual; 2) recebeu carta da As-
sociação dos Engenheiros de Telecomunicações – AET, 
solicitando que sejam esclarecidos os investimentos 
em telecomunicações feitos pela Telefônica nos últimos 
anos; 3) recebeu carta assinada por empresas pres-
tadoras de serviço de televisão por assinatura, solici-
tando providências da Anatel e da Telefônica TV Digi-
tal para a modificação do sistema de codificação de 
sinais adotado pela citada empresa, que possibilita a 
recepção gratuita e não autorizada de sinais; 4) rece-
beu convite do Ministério das Relações Exteriores para 
participar da VI Reunião do Grupo de Trabalho Con-
junto Brasil-Japão de TV Digital, prevista para os dias 
22 e 23 de setembro, na cidade de Lima, Peru. ORDEM 
DO DIA: Matéria Sobre a Mesa: O Presidente colocou 
em votação o requerimento de inclusão, extrapauta, 
do requerimento nº 201 de 2009, dos Deputados Edu-
ardo Gomes e Solange Amaral. Em votação, o Plená-
rio APROVOU por unanimidade. 1 – REQUERIMENTO 
Nº 201/09 – Dos Srs. Eduardo Gomes e Solange Ama-
ral – que “requer a realização, em conjunto com a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunica-
ção e Informática do Senado Federal, de Painel de 
Debates Preparatórios para a Conferência Nacional 
de Comunicações”. APROVADO. 2 – REQUERIMEN-
TO Nº 200/09 – Do Sr. Rodrigo Rollemberg – que “re-
quer a realização de audiência pública sobre a forma-
ção de recursos humanos e o desenvolvimento da 
pesquisa científica e tecnológica para a política espa-
cial brasileira”. APROVADO. O DEPUTADO EMANUEL 
FERNANDES SUBSCREVEU O REQUERIMENTO. 
Anunciado o item 3, o Presidente colocou em votação 
o requerimento de retirada de pauta, apresentado pelo 
relator da matéria, Deputado Nelson Proença. O De-
putado Gustavo Fruet solicitou a palavra para comu-
nicar que seu partido (PSDB) e os demais partidos de 
oposição decidiram manter a obstrução dos trabalhos 
na Câmara até que o governo retire o regime de ur-
gência constitucional dos projetos de lei, encaminhados 
pelo Poder Executivo, que tratam da exploração de 
petróleo na camada pré-sal. Por essa razão, apoiado 
pelos Deputados Emanuel Fernandes e Julio Seme-
ghini, solicitou a verificação de votação. Encerrada a 
votação nominal do requerimento do Deputado Nelson 
Proença, e verificada a falta de quorum regimental, o 
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Presidente encerrou os trabalhos da comissão. 3 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.722/07 – Da Comissão de 
Legislação Participativa – (SUG 68/2007) – que “dis-
põe sobre a possibilidade de acúmulo das franquias 
de minutos mensais ofertados pelas operadoras de 
telefonia”. RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Glauber Braga, em 19/08/2009. 
NÃO DELIBERADO. 4 – TVR Nº 1.154/09 – Do Poder 
Executivo – (MSC 96/2009) – que “submete à aprecia-
ção do Congresso Nacional o ato constante da Porta-
ria nº 327, de 11 de junho de 2008, que outorga per-
missão à Rádio Carlópolis FM Ltda para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
na cidade de Carlópolis, Estado do Paraná”. RELATOR: 
Deputado JADER BARBALHO. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 5 – TVR Nº 1.218/09 – Do 
Poder Executivo – (MSC 104/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 603, de 18 de setembro de 2008, que au-
toriza a Associação Cultural Francisco João Júlio Hall 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Ita, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: 
Deputado MÁRCIO MARINHO. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 6 – TVR Nº 1.304/09 – Do 
Poder Executivo – (MSC 408/2009) – que “submete a 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 777, de 20 de novembro de 2008, que ou-
torga autorização à Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura de Aracatiaçu para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de So-
bral, Estado do Ceará”. RELATORA: Deputada SO-
LANGE AMARAL. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 7 – TVR Nº 1.327/09 – Do Poder Exe-
cutivo – (MSC 410/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
602, de 18 de setembro de 2008, que autoriza a So-
ciedade dos Amigos de Ocara executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Ocara, Estado do 
Ceará”. RELATOR: Deputado MIRO TEIXEIRA. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 8 – TVR 
Nº 1.353/09 – Do Poder Executivo – (MSC 411/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 27 de fevereiro de 2009, 
que renova concessão à Rádio e Televisão Vila Rica 
Ltda., atualmente denominada Rádio e Televisão Ban-
deirantes de Minas Gerais Ltda. para explorar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade 

de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado ELEUSES PAIVA. PARECER: pela aprova-
ção. NÃO DELIBERADO. 9 – PROJETO DE LEI Nº 
2.016/07 – Do Sr. Ribamar Alves – que “obriga o Ser-
viço de Telefonia Celular nos municípios com mais de 
10.000 (dez mil) habitantes” (Apensado: PL 2678/2007) 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. PARE-
CER: pela rejeição deste, e do PL 2678/2007, apen-
sado. Vista ao Deputado José Rocha, em 19/08/2009. 
O Deputado José Rocha apresentou voto em se-
parado em 25/08/2009. NÃO DELIBERADO. 10 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.961/09 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “dispõe sobre a publicidade oficial em jornais 
intitulados alternativos, de bairros ou regionais, de todo 
o País”. RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PA-
RECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. Duran-
te a apreciação do primeiro item da pauta, ocupou a 
presidência o Deputado Julio Semeghini. ENCERRA-
MENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos às onze horas e três minutos. 
Para constar, eu,             , Myriam Gonçalves Teixeira 
de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que será 
assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Edu-
ardo Gomes             , Presidente. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 28ª Reunião ordinária realizada em 9 
de setembro de 2009. 

Às dez horas e quarenta e sete minutos do dia 
nove de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos De-
putados, com a presença dos Senhores Deputados 
Eduardo Gomes – Presidente; Cida Diogo e Luiza 
Erundina – Vice-Presidentes; Antonio Carlos Chama-
riz, Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Dr. 
Adilson Soares, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, 
Francisco Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny 
Lopes, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nelson Proen-
ça, Paulo Roberto Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo 
Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, Vic Pires 
Franco, Wladimir Costa e Zequinha Marinho – Titula-
res; Angela Amin, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, 
Colbert Martins, Eliene Lima, Fernando Ferro, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Julio Semeghini, 
Márcio Marinho, Nelson Meurer, Rômulo Gouveia e 
Sueli Vidigal – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Abelardo Camarinha, Beto Mansur, Edigar 
Mão Branca, Eleuses Paiva, Gilmar Machado, Jader 
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Barbalho, José Rocha, Lindomar Garçon, Manoel Sal-
viano, Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, 
Paulo Pimenta, Professora Raquel Teixeira, Ratinho 
Junior e Solange Amaral. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação as Atas das 26ª e 
27ª reuniões realizadas, respectivamente, nos dias 1º 
e 2 de setembro de 2009. O Deputado Miro Teixeira 
solicitou a dispensa da leitura das atas. A seguir, o 
Deputado Narcio Rodrigues, após comunicar que os 
partidos de oposição estavam em obstrução dos tra-
balhos da Câmara até a realização de um acordo so-
bre o prazo de tramitação dos projetos de lei, encami-
nhados pelo Poder Executivo, que tratam da exploração 
de petróleo na camada pré-sal, solicitou a leitura das 
atas. O Deputado Glauber Braga, a pedido do Presi-
dente, leu as atas. Na sequência, o Deputado Nárcio 
Rodrigues, apoiado pelos Deputados Rômulo Gouveia 
e Arolde de Oliveira, solicitou a verificação de votação. 
A Deputada Luiza Erundina fez a chamada para a vo-
tação nominal. Encerrada a votação, e verificada a 
falta de quorum regimental, o Presidente encerrou os 
trabalhos da comissão. ORDEM DO DIA: 1 – REQUE-
RIMENTO Nº 202/09 – Do Sr. Paulo Henrique Lustosa 
– que “requer a realização do Seminário sobre “A uni-
versalização do acesso à informação pelo uso das 
telecomunicações”, em conjunto com o Conselho de 
Altos Estudos e Avaliação Tecnológico”. NÃO DELI-
BERADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 203/09 – Do Sr. 
Paulo Teixeira – que “requer a realização de reunião 
de Audiência Pública a fim de discutir os Projetos de 
Lei nºs 5.938/09, 5.939/09, 5.940/09 e 5.941/09, que 
compõem o marco legal da exploração de petróleo na 
região do pré-sal”. NÃO DELIBERADO. 3 – TVR Nº 
1.154/09 – Do Poder Executivo – (MSC 96/2009) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 327, de 11 de junho de 2008, 
que outorga permissão à Rádio Carlópolis FM Ltda 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, na cidade de Carlópolis, Estado 
do Paraná”. RELATOR: Deputado JADER BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 4 – 
TVR Nº 1.218/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
104/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 603, de 18 de 
setembro de 2008, que autoriza a Associação Cultural 
Francisco João Júlio Hall executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Ita, Estado de 
Santa Catarina”. RELATOR: Deputado MÁRCIO MA-
RINHO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA-
DO. 5 – TVR Nº 1.220/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

104/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 612, de 19 de 
setembro de 2008, que autoriza a Associação de De-
senvolvimento Sustentável de Bonito executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Bonito, 
Estado do Pará”. RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 6 – 
TVR Nº 1.304/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
408/2009) – que “submete a apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 777, de 20 de 
novembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de Ara-
catiaçu para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Sobral, Estado do Ceará”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 7 – TVR 
Nº 1.307/09 – Do Poder Executivo – (MSC 408/2009) 
– que “submete a apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 782, de 20 de novembro 
de 2008, que outorga autorização à Associação Co-
munitária Rio Zutil do Arame para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Arame, Es-
tado do Maranhão”. RELATOR: Deputado ULDURICO 
PINTO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA-
DO. 8 – TVR Nº 1.325/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
410/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 599, de 18 de 
setembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Pouso Redondo executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Pouso Redondo, Estado de 
Santa Catarina”. RELATOR: Deputado ABELARDO 
CAMARINHA. PARECER: pela aprovação. NÃO DE-
LIBERADO. 9 – TVR Nº 1.327/09 – Do Poder Execu-
tivo – (MSC 410/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
602, de 18 de setembro de 2008, que autoriza a So-
ciedade dos Amigos de Ocara executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Ocara, Estado do 
Ceará”. RELATOR: Deputado MIRO TEIXEIRA. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 10 – TVR 
Nº 1.332/09 – Do Poder Executivo – (MSC 409/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 836, de 20 de dezembro 
de 2007, que outorga autorização a Associação Co-
munitária de Nova Estrela de Radiodifusão executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ro-
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lim de Moura, Estado de Rondônia”. RELATOR: Depu-
tado ARIOSTO HOLANDA. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 11 – TVR Nº 1.353/09 – Do Po-
der Executivo – (MSC 411/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 27 de fevereiro de 2009, que renova con-
cessão à Rádio e Televisão Vila Rica Ltda., atualmen-
te denominada Rádio e Televisão Bandeirantes de 
Minas Gerais Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão de sons e imagens, na cidade de Belo Hori-
zonte, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
ELEUSES PAIVA. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 12 – TVR Nº 1.363/09 – Do Poder Exe-
cutivo – (MSC 420/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
357, de 12 de abril de 2006, que outorga permissão à 
Sociedade Rádio Sol da América Ltda para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no município de Vista Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado NARCIO RO-
DRIGUES. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 13 – TVR Nº 1.374/09 – Do Poder Executivo 
– (MSC 407/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
859, de 21 de dezembro de 2007, que autoriza a As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Xambioá 
– ARATOCXAM. executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Xambioá, Estado do Tocan-
tins”. RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUS-
TOSA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA-
DO. 14 – PROJETO DE LEI Nº 2.016/07 – Do Sr. Ri-
bamar Alves – que “obriga o Serviço de Telefonia 
Celular nos municípios com mais de 10.000 (dez mil) 
habitantes” (Apensado: PL 2678/2007) RELATOR: De-
putado NARCIO RODRIGUES. PARECER: pela rejei-
ção deste, e do PL 2678/2007, apensado. Vista ao 
Deputado José Rocha, em 19/08/2009. O Deputado 
José Rocha apresentou voto em separado em 
25/08/2009. NÃO DELIBERADO. 15 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.961/09 – Do Sr. Otavio Leite – que “dispõe 
sobre a publicidade oficial em jornais intitulados alter-
nativos, de bairros ou regionais, de todo o País”. RE-
LATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às onze horas. Para constar, eu,              Myriam 
Gonçalves Teixeira de Oliveira, Secretária, lavrei a pre-
sente Ata que será assinada pelo Presidente e enca-
minhada à publicação no Diário da Câmara dos De-

putados. Deputado Eduardo Gomes                    , 
Presidente. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata Da 29ª Reunião Ordinária Audiência Pú-
blica Realizada em 10 de setembro de 2009. 

Às dez horas e trinta e nove minutos do dia dez 
de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência alternada dos Deputados Eduardo 
Gomes, Presidente da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática, e Otávio Leite, coau-
tor do requerimento nº 195/2009. A Lista de Presença 
registrou o comparecimento dos Senhores Deputados 
Eduardo Gomes – Presidente; Antonio Carlos Chama-
riz, Bilac Pinto, Eleuses Paiva, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Gustavo Fruet e Sandes Júnior – Titulares; 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Julio Semeghini e 
Otavio Leite – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Abelardo Camarinha, Beto Mansur, Bispo 
Gê Tenuta, Charles Lucena, Cida Diogo, Dr. Adilson So-
ares, Edigar Mão Branca, Emanuel Fernandes, Eunício 
Oliveira, Glauber Braga, Iriny Lopes, Jader Barbalho, 
José Rocha, Lindomar Garçon, Luiza Erundina, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nelson 
Proença, Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, 
Paulo Pimenta, Paulo Roberto Pereira, Paulo Teixeira, 
Professora Raquel Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo 
Rollemberg, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Vic Pires 
Franco, Wladimir Costa e Zequinha Marinho. ABER-
TURA: O Presidente declarou abertos os trabalhos da 
reunião de audiência pública, fruto do requerimento nº 
195/2009, de autoria dos Deputados Eduardo Gomes 
e Otávio Leite, e destinada a discutir aspectos relativos 
ao funcionamento das lan-houses. Justificaram a au-
sência os Senhores Rodrigo Lara Mesquita e Oswaldo 
Gouvêa de Oliveira Neto, da Radiumsystems, e o Se-
nhor Ronaldo Lemos, professor da Escola de Direito 
da Fundação Getúlio Vargas – FGV, que indicou como 
representante Luiz Fernando Moncau, pesquisador da 
fundação. Após os cumprimentos, o Presidente con-
vidou os expositores para tomarem assento à Mesa e 
concedeu-lhes a palavra na seguinte ordem: 1) Sr. Luiz 
Fernando Monclau, pesquisador da Fundação Getúlio 
Vargas – FGV; 2) Sr. Rafael Maurício da Costa, diretor 
administrativo da Associação Brasileira dos Centros 
de Inclusão Digital – ABCID; 3) Sr. Mário Brandão, 
presidente da Associação Brasileira dos Centros de 
Inclusão Digital – ABCID. Encerradas as exposições 
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dos convidados, o Presidente, Deputado Otávio Leite, 
autor do requerimento, apresentou suas colocações e 
questionamentos. Durante a fase de debates, falou o 
Deputado Colbert Martins. A seguir, o Presidente con-
cedeu a palavra aos expositores para as considera-
ções finais. Antes de encerrar a reunião, o Presidente 
informou que o convidado Anderson Luis Balbino de 
Souza, orientador da Lan-House Conjunto Antares (RJ) 
não conseguiu chegar a tempo para a audiência, em 
razão de problema ocorrido no aeroporto da cidade do 
Rio de Janeiro, que lhe resultou embarque em outro 
vôo e chegada em Brasília com quase 3(três) horas 
de atraso. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou os trabalhos às treze horas e doze minutos. O 
inteiro teor foi gravado, passando, o arquivo de áudio, 
a integrar o acervo documental desta reunião para de-
gravação, mediante solicitação escrita. E, para constar, 
eu                       , Myriam Gonçalves Teixeira de Oli-
veira, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente,                        Deputado 
Eduardo Gomes, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordi-
nária Ata da Sexagésima Sétima Reunião Ordinária 
Realizada em 15 de setembro de 2009.

Às quinze horas do dia quinze de setembro de 
dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, Plenário 01 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Tadeu Filippelli – Presidente; Eliseu 
Padilha, Bonifácio de Andrada e José Maia Filho – 
Vice-Presidentes; Antonio Carlos Biscaia, Arolde de 
Oliveira, Augusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Noguei-
ra, Colbert Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emi-
liano José, Fernando Coruja, Flávio Dino, Francisco 
Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, João Almeida, 
João Campos, João Paulo Cunha, José Carlos Aleluia, 
José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Márcio França, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Fi-
lho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paulo Maga-
lhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Maga-
lhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio Barradas 
Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson Co-
vatti e Vital do Rêgo Filho – Titulares; Arnaldo Faria de 
Sá, Arnaldo Madeira, Bruno Araújo, Chico Lopes, Dé-
cio Lima, Dilceu Sperafico, Domingos Dutra, Dr. Rosi-
nha, Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo 
Lopes, Fátima Bezerra, George Hilton, Hugo Leal, Jai-
ro Ataide, João Magalhães, Leo Alcântara, Luiz Couto, 

Major Fábio, Marcos Medrado, Moreira Mendes, Nel-
son Bornier, Odílio Balbinotti, Paulo Bornhausen, Pau-
lo Rattes, Ricardo Tripoli, Roberto Santiago, Rômulo 
Gouveia, Sergio Petecão e Silvio Costa – Suplentes. 
Compareceu também o Deputado Ernandes Amorim, 
como não-membro. Deixaram de comparecer os De-
putados Antonio Carlos Pannunzio, Ciro Gomes, Feli-
pe Maia, Gonzaga Patriota, Indio da Costa, Jefferson 
Campos, José Eduardo Cardozo, José Mentor, Jutahy 
Junior, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Mau-
rício Quintella Lessa, Nelson Trad, Paes Landim, Pas-
tor Manoel Ferreira, Sérgio Brito, Vieira da Cunha, 
Wolney Queiroz e Zenaldo Coutinho. O Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação 
a Ata da sexagésima sexta reunião ordinária realizada 
em dez de setembro. O Deputado Antônio Carlos Bis-
caia requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, 
a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 
– Ofício do Senhor Deputado Vilson Covatti, justifican-
do ausência nas Reuniões dos dias dezoito, vinte, vin-
te e cinco, vinte e seis, vinte e sete de agosto e dois e 
três de setembro, em razão de compromissos no Es-
tado do Rio Grande do Sul; 2 – Ofício do Senhor De-
putado Zenaldo Coutinho, justificando ausência nas 
reuniões realizadas entre os dias quinze e dezessete 
de setembro do corrente, em razão de compromisso 
no Estado do Pará; 3 – Ofício do Senhor Deputado 
William Woo, justificando ausência nas reuniões dos 
dias quinze e dezesseis de setembro do corrente, em 
razão de compromisso junto à Frente Parlamentar 
Brasil-Japão, no Estado do Amazonas. ORDEM DO 
DIA: Os Deputados Paulo Rattes, Eliseu Padilha, Re-
gis de Oliveira, Dr. Rosinha, Antônio Carlos Biscaia, 
José Carlos Aleluia, Sérgio Barradas Carneiro, José 
Genoino, Bruno Araújo, Vicente Arruda, Mendes Ri-
beiro Filho, Flávio Dino, Nelson Bornier, Roberto Ma-
galhães, José Maia Filho e Gerson Peres requereram 
inversão de pauta para apreciação dos itens cinquen-
ta e nove, quarenta, dois, sessenta e cinco, vinte e 
sete, trinta e cinco, vinte, vinte e um, sessenta e um, 
trinta e seis, cento e doze, trinta e dois, quarenta e 
sete, vinte e oito, cento e vinte e cento e vinte e dois, 
respectivamente. Foram os requerimentos aprovados 
pelo plenário da Comissão. 1 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 375/07 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1282/2007) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Beneficente e 
Cultural de Papagaio a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Papagaio, Estado 
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado REGIS DE 
OLIVEIRA. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
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vada por unanimidade a Redação Final. 2 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.002/08 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 647/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Cultural de Entre Rios de Minas a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Entre Rios 
de Minas, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Depu-
tado REGIS DE OLIVEIRA. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.014/08 – Da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 676/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Habitacional de Alfenas a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Al-
fenas, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
REGIS DE OLIVEIRA. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 
4 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.097/08 – Da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
858/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Promoção Artística e Cultural de Novo Oriente 
de Minas – APACNOM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Novo Oriente de 
Minas, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
REGIS DE OLIVEIRA. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 
5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.118/08 – Da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
855/2008) – que “aprova o ato que autoriza o Conselho 
de Desenvolvimento Comunitário de Francisco Bada-
ró – FUNDEC a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Francisco Badaró, Estado 
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 6 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.243/08 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 964/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a AMCAR – Associação 
dos Moradores do Canto do Rio a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município Santana do Ja-
caré, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
FLÁVIO DINO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 7 – RE-

DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.481/09 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
361/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à L.M. Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Santa Lúcia, Estado de São Paulo”. RE-
LATOR: Deputado FLÁVIO DINO. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 8 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.511/09 – Da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1132/2008) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu-
ral e Artístico de Osvaldo Cruz a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Osvaldo Cruz, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado FLÁVIO 
DINO. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 9 – REDAÇÃO FI-
NAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.543/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 1216/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
e Cultural Rural de Araras a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Araras, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 10 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.625/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 1191/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos 
do Portal do Alvorada/Ouro Branco-AL a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Ouro 
Branco, Estado de Alagoas”. RELATOR: Deputado 
FLÁVIO DINO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 11 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.644/09 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
202/2007) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Educadores de Paulo Jacinto a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Pau-
lo Jacinto, Estado de Alagoas”. RELATOR: Deputado 
FLÁVIO DINO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 12 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 6.483/06 – 
Do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe sobre o for-
necimento de alimentação diferenciada para crianças 
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e adolescentes portadores de diabetes nas escolas 
públicas brasileiras”. RELATOR: Deputado REGIS DE 
OLIVEIRA. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 13 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 218/07 – Do Sr. 
Clodovil Hernandes – que “condiciona a concessão de 
reajustes nas tarifas ou preços praticados pelas em-
presas prestadoras dos serviços públicos que especi-
fica à prévia realização de audiência pública”. RELA-
TOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 14 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE LEI Nº 277/07 – Do Sr. Inocêncio Oliveira – que 
“dispõe sobre a outorga de canais de televisão no Sis-
tema Brasileiro de Televisão Digital para as entidades 
que menciona”. RELATOR: Deputado REGIS DE OLI-
VEIRA. Não houve discussão. Em votação, foi aprova-
da por unanimidade a Redação Final. 15 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.422/07 – Do Sr. 
Efraim Filho – que “acrescenta e altera a redação de 
dispositivos da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, 
com relação ao cabimento da ação civil pública para 
tutela de direitos e interesses transindividuais dos tra-
balhadores e especifica normas para o seu processa-
mento na Justiça do Trabalho. “ RELATOR: Deputado 
REGIS DE OLIVEIRA. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 
16 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
3.620/08 – Do Poder Executivo – que “dá nova redação 
ao inciso XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidên-
cia da República e dos Ministérios, para alterar a es-
trutura básica do Ministério do Esporte”. RELATOR: 
Deputado FLÁVIO DINO. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 17 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
3.778/08 – Do Sr. Paes Landim – que “transforma o 
agravo de instrumento, interposto contra decisão que 
não admite recurso extraordinário ou especial, em 
agravo nos próprios autos”. RELATOR: Deputado RE-
GIS DE OLIVEIRA. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 18 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.694/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1268/2009) – que “aprova o ato 
que outorga concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média no Município de Portel, Estado do Pará”. RELA-
TOR: Deputado GERSON PERES. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 19 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.695/09 – Da Comissão de Ciência 

e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1267/2009) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Sociedade Comunicação Cultura e Traba-
lho para executar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, com fins exclusivamente edu-
cativos, no Município de Mogi das Cruzes, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 20 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.707/09 – Da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1366/2009) – que “aprova o ato 
que outorga permissão ao Sistema Haragon de Co-
municação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Pom-
péia, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
JEFFERSON CAMPOS. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 21 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.710/09 – Da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 1343/2009) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Guapé 
Stúdio 94 FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Guapé, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado MAURO LOPES. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 22 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.715/09 – Da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1324/2009) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Amigos de Barroso a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Barroso, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado MAURO LOPES. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 23 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.731/09 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1282/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Cultural e Comunitária dos Amigos de Iomerê 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina”. RE-
LATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 24 – PROJETO DE DE-
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CRETO LEGISLATIVO Nº 1.746/09 – Da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1270/2009) – que “aprova o ato que outorga 
concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média no 
Município de Tomé-Açu, Estado do Pará”. RELATOR: 
Deputado GERSON PERES. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 25 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.750/09 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1297/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de Vera 
Cruz a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Vera Cruz, Estado de São Paulo”. RE-
LATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 26 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.761/09 – Da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1381/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Cultural Comunitária Princesa Isabel a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputa-
do JEFFERSON CAMPOS. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 27 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.762/09 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1386/2009) – que “aprova o ato que autoriza a PRO-
EVES Promoções em Eventos Sociais a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Ita-
buna, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado COL-
BERT MARTINS. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
28 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.767/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 1352/2009) – que 
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV 
Gazeta Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de Cuiabá, Estado de 
Mato Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZER-
RA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 29 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.778/09 – Da 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1141/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Apoio So-
cial do Município de Barra do Chapéu a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Bar-
ra do Chapéu, Estado de São Paulo”. RELATOR: De-
putado PAULO MALUF. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 30 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.783/09 – Da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 1284/2009) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação de Co-
municação do Município de Itupiranga – Sociedade 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Itupiranga, Estado do Pará”. RELATOR: 
Deputado ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 31 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.792/09 – Da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1277/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Cultural Comunitária “Feliz Cidade” Emissora 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Itatinga, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 32 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.793/09 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1290/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura São 
Francisco a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Jatobá, Estado de Pernam-
buco”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 33 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.800/09 – Da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 1369/2009) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Sistema Haragon de Comunica-
ção Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município de Pedrinhas 
Paulista, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
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discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 34 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.621/09 – Da Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional – (MSC 130/2009) – que 
“aprova o texto da Convenção Multilateral Ibero-ame-
ricana de Segurança Social, celebrada em Santiago, 
em 10 de novembro de 2007, por ocasião da XVII Cú-
pula Ibero-americana de Chefes de Estados e de Go-
verno”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 35 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.653/09 – Da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal – (MSC 750/2008) – que “aprova o texto da Reso-
lução nº 1.105, de 30 de novembro de 2004, que apro-
vou o ingresso da República Federativa do Brasil na 
Organização Internacional para as Migrações (OIM), 
bem como o texto da Constituição dessa organização 
internacional”. RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO 
FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 36 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.654/09 – Da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 327/2009) 
– que “aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Fede-
ração da Rússia para a Isenção de Vistos de Curta 
Duração para Nacionais da República Federativa do 
Brasil e da Federação da Rússia, celebrado no Rio de 
Janeiro, em 26 de novembro de 2008”. RELATOR: De-
putado ELISEU PADILHA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé-
rito, pela aprovação. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 37 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.673/09 – Da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal – (MSC 976/2008) – que “aprova os textos das 
Resoluções MSC 201(81); MSC 202(81); MSC 204 
(81); MSC 216(82); MSC 227(82), com as emendas 
aos Capítulos II -1, II -2, III, IV, V e XII, do Anexo da 
Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar, SOLAS, e ao Protocolo-1988 da mes-
ma Convenção”. RELATOR: Deputado MAURO BENE-
VIDES. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 38 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.680/09 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 217/2009) – que “aprova o Instru-
mento de Adesão da República Federativa do Brasil 
ao Banco de Desenvolvimento do Caribe – BDC, acom-

panhado de cópias (i) do Convênio Constitutivo do BDC 
(ii) do Instrumento de Adesão e (iii) da Deliberação nº 
6/08 da Assembléia de Governadores do Banco, inti-
tulada “Admissão do Brasil como Membro do Banco 
de Desenvolvimento do Caribe.”” RELATOR: Deputado 
JOSÉ GENOÍNO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
39 – PROJETO DE LEI Nº 6.979/06 – Do Sr. Dr. Ro-
sinha – que “dispõe sobre a responsabilidade solidária 
do mandatário cujo mandato seja outorgado por em-
presa domiciliada em território ou país com tributação 
favorecida, inclui crimes como antecedentes para cri-
me de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e va-
lores e dá outras providências”. (Apensado: PL 765/2007) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla-
tiva e, no mérito, pela aprovação deste, do Substitutivo 
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado e do PL 765/2007, apensado, com 
substitutivo. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 40 – PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 361/06 – Do Sr. Arnaldo 
Madeira – que “altera o art. 3º da Lei Complementar 
nº 62, de 1989”. RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e da Emen-
da da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, com subemenda substitutiva. Lido o Pa-
recer, foi concedida vista conjunta aos Deputados Re-
gis de Oliveira e Vicente Arruda. 41 – PROJETO DE 
LEI Nº 5.665/09 – Do Poder Executivo – que “institui 
a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – 
PNATER, cria o Programa Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na 
Reforma Agrária – PRONATER, e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste e das Emendas de Plenário, com su-
bemenda à Emenda 1. Lido o Parecer, discutiram a 
matéria os Deputados Gerson Peres (apartes: José 
Genoino e Roberto Magalhães), Roberto Magalhães, 
Marcelo Itagiba e Regis de Oliveira (apartes: Gerson 
Peres, José Genoino, Efraim Filho, Marcelo Itagiba e 
Eduardo Cunha). Encerrada a discussão, o Deputado 
José Genoino usou da palavra para réplica. O Presi-
dente informou que havia sobre a Mesa requerimento 
de adiamento da votação, de autoria dos Deputados 
Roberto Magalhães e Gerson Peres, que encaminhou 
favoravelmente. Encaminhou contrariamente o Depu-
tado José Genoino. Foi concedido prazo ao Relator, 
nos termos do inciso XI, do art. 57, do Regimento In-
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terno. 42 – PROJETO DE LEI Nº 1.625/03 – Do Sr. 
Jaime Martins – que “estabelece o direito ao mutuário 
do Sistema Financeiro da Habitação de ter abatido de 
suas prestações da casa própria o valor correspon-
dente ao reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço relativo aos planos “Verão” e “Collor I””. RELA-
TOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, com emendas, e das Emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 43 – PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 137/04 – Da Sra. Vanessa Grazziotin – que “altera 
o § 4º do art. 14 do Código de Ética e Decoro Parla-
mentar”. (Apensados: PRC 228/2005, PRC 230/2005, 
PRC 256/2005, PRC 283/2006, PRC 289/2006, PRC 
319/2006, PRC 21/2007, PRC 67/2007, PRC 70/2007, 
PRC 74/2007, PRC 93/2007, PRC 95/2007, PRC 
116/2008, PRC 180/2009 e PRC 182/2009) RELATOR: 
Deputado COLBERT MARTINS. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição deste, do PRC 230/2005, do PRC 
256/2005, do PRC 289/2006, do PRC 21/2007, do PRC 
67/2007, do PRC 70/2007, do PRC 74/2007, do PRC 
93/2007, do PRC 95/2007, do PRC 116/2008 e do PRC 
180/2009, apensados; e pela constitucionalidade, ju-
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação da Emenda de Plenário 1/2004, do PRC 228/2005, 
do PRC 283/2006, do PRC 319/2006 e do PRC 
182/2009, apensados, com substitutivo. Lido o Parecer, 
foi concedida vista ao Deputado Mendonça Prado. 44 
– PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
161/07 – Do Sr. Celso Maldaner – que “altera o inciso 
III do art. 225 e o § 4º do art. 231 da Constituição Fe-
deral, e art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias”. (Apensado: PEC 291/2008) RELATOR: 
Deputado MOREIRA MENDES. PARECER: pela ad-
missibilidade desta e da PEC 291/2008, apensada. O 
Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado. 
Reiniciada a discussão, fizeram uso da palavra os De-
putados Luiz Couto, Gerson Peres (aparte: Bonifácio 
de Andrada), Flávio Dino (apartes: Bonifácio de An-
drada, Gerson Peres e José Genoino) e Ernandes 
Amorim. Mantidas as inscrições dos Deputados Emi-
liano José, Vicente Arruda, José Genoíno, Celso Mal-
daner, Mendonça Prado, Moreira Mendes, João Almei-
da e Paulo Magalhães. Suspensa a discussão, em 
virtude do início da Ordem do Dia do Plenário. Também 
assumiu a Presidência o Deputado Bonifácio de An-
drada. O Senhor Presidente encerrou a reunião às 
dezessete horas e vinte e oito minutos, antes convo-
cando reunião ordinária, para a próxima quarta-feira, 
dezesseis de setembro, às dez horas, para apreciar 

os itens remanescentes da pauta e, ainda, a Proposta 
de Emenda à Constituição Nº 391/09. E, para constar, 
eu                      , Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, 
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Tadeu Filipelli,                 , e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 29ª Reunião Ordinária Realizada em 9 
de setembro de 2009.

Às dez horas e quarenta minutos do dia nove de 
setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Finanças e Tributação, no Plenário Deputado Mussa 
Demes (Plenário nº 04) do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Vignatti, 
Presidente e com a presença dos senhores Deputados 
Antonio Palocci, Luiz Carlos Hauly e Félix Mendonça, 
respectivamente, 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes; Aelton 
Freitas, Alfredo Kaefer, Armando Monteiro, Arnaldo 
Madeira, Carlos Melles, Ciro Pedrosa, Geraldinho, 
Gladson Cameli, Guilherme Campos, João Dado, João 
Pizzolatti, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, 
Manoel Junior, Marcelo Castro, Pedro Eugênio, Pedro 
Novais, Pepe Vargas, Ricardo Barros, Ricardo Berzoi-
ni, Silvio Costa, Vicentinho Alves, Virgílio Guimarães 
e Wilson Santiago (Titulares); Bilac Pinto, Jorge Boei-
ra, Leonardo Quintão, Osmar Júnior, Professor Setimo, 
Reginaldo Lopes e Zonta (Suplentes). Deixaram de 
comparecer os Deputados Andre Vargas, Eduardo 
Amorim, Ilderlei Cordeiro e Rodrigo Rocha Loures. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presi-
dente declarou abertos os trabalhos e colocou em 
apreciação a ata da 28ª Reunião Ordinária Deliberati-
va realizada em 2 de setembro, cujas cópias foram 
distribuídas aos membros. Em seguida, os Deputados 
Guilherme Campos e Luiz Carreira solicitaram a leitu-
ra da ata. O Presidente designou o Deputado Luiz 
Carreira para fazer a leitura da ata. Na sequência, o 
Presidente saudou o Deputado Virgílio Guimarães pela 
passagem do seu aniversário, e passou a palavra ao 
Deputado Luiz Carreira que fez a leitura da ata e, não 
havendo quem quisesse discuti-la, para possíveis cor-
reções, foi aprovada, unanimemente, a ata da 28ª 
Reunião Ordinária Deliberativa. EXPEDIENTE: O Pre-
sidente comunicou aos membros as designações de 
relatoria efetuadas em 2 de setembro, cujas cópias 
foram entregues na presente reunião: ao Deputado 
Andre Vargas, o PL nº 1.897/07 e o PL nº 2.184/07; ao 
Deputado Carlos Melles, o PL nº 4.659/09; ao Depu-
tado Geraldinho, o PL nº 688/99 e o PL nº 6.889/06; 
ao Deputado Gladson Cameli, o PL nº 5.780/05; ao 
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Deputado Guilherme Campos, o PL nº 3.595/08; ao 
Deputado Ilderlei Cordeiro, o PL nº 6.354/05, o PDC 
nº 981/08 e o PL nº 4.820/09; ao Deputado João Dado, 
o PL nº 6.824/06, o PL nº 2.249/07, o PL nº 3.701/08, 
o PL nº 4.690/09 e o PLP nº 456/09; ao Deputado José 
Maia Filho, o PL nº 2.628/07 e o PL nº 4.861/09; ao 
Deputado Júlio Cesar, o PL nº 3.895/08 e o PDC nº 
1.564/09; ao Deputado Luiz Carlos Hauly, o PL nº 
2.640/07; ao Deputado Paulo Maluf, o PL nº 5.888/05; 
ao Deputado Pedro Eugênio, o PLP nº 266/08; ao De-
putado Pepe Vargas, o PL nº 6.140/05, o PL nº 3.523/08 
e o PL nº 3.949/08; ao Deputado Professor Setimo, o 
PL nº 3.823/08; ao Deputado Ricardo Barros, o PL nº 
5.798/09 e o PDC nº 1.791/09; ao Deputado Ricardo 
Berzoini, o PL nº 4.249/08 e o PL nº 5.030/09; ao De-
putado Rodrigo Rocha Loures, o PLP nº 473/09; ao 
Deputado Vicentinho Alves, o PL nº 4.485/08; ao De-
putado Virgílio Guimarães, o PL nº 5.237/09 e ao De-
putado Zonta, o PL nº 3.062/08. O Presidente informou 
aos membros o recebimento do Ofício nº 334/2009, 
do Governo do Estado do Piauí, que solicita ao Con-
gresso Nacional agilidade na tramitação do Projeto de 
Lei nº 436/07, de autoria da Deputada Elcione Barba-
lho, que “torna obrigatória a contratação de seguro 
contra o rompimento de barragens”, e que tramita nes-
ta Comissão, aguardando parecer de seu relator, o 
Deputado André Vargas. Informou também, que a ín-
tegra dessas correspondências encontra-se na Secre-
taria da Comissão, onde os deputados interessados 
podem solicitar cópias. ORDEM DO DIA: O Presiden-
te anunciou que havia proposta de Acordo do Depu-
tado Ricardo Barros, Vice-Líder do Governo, para que 
fossem votados preferencialmente os itens 10, 23 e 
26. Para os demais itens da pauta, a oposição encon-
trava-se em obstrução. O Presidente colocou em apre-
ciação o item 10. 10) PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.619/09 – Da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional (MSC nº 627/08) – 
que “aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica Federal da Alemanha sobre Cooperação Finan-
ceira 2003/2005/2006, celebrado em Brasília, em 14 
de maio de 2008”. RELATOR: Deputado VICENTINHO 
ALVES. PARECER: pela compatibilidade e adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 
Discutiram a matéria os Deputados Luiz Carreira, Pepe 
Vargas, Virgílio Guimarães, (que concedeu aparte ao 
Deputado Silvio Costa), Luiz Carlos Hauly e Ricardo 
Berzoini. Em votação, aprovado, unanimemente, o pa-
recer. 23) PROJETO DE LEI Nº 3.944-A/08 – Do Poder 
Executivo (MSC nº 649/08) – que “dispõe sobre a cria-
ção das Funções Comissionadas do INPI – FCINPI, a 
extinção de cargos em comissão do grupo DAS, e al-

tera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para 
dispor sobre a remuneração das FCINPI”. RELATOR: 
Deputado RICARDO BARROS. RELATOR-SUBSTI-
TUTO: Deputado PEPE VARGAS. PARECER: pela 
adequação financeira e orçamentária do Projeto e das 
emendas da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público. Discutiu a matéria o Deputado Gui-
lherme Campos. Em votação, aprovado, o parecer, 
contra os votos dos Deputados Luiz Carreira, Arnaldo 
Madeira, Alfredo Kaefer e Guilherme Campos. Apre-
sentou voto em separado o Deputado Alfredo Kaefer. 
A seguir, o Presidente registrou a presença da Sra. 
Cláudia Marques Maximinon, Presidente da Associa-
ção Brasileira dos Portadores da Síndrome da Talido-
mida, e anunciou a apreciação do item 26. 26) PRO-
JETO DE LEI Nº 1.165-A/07 – Do Senado Federal 
(PLS nº 156/06) – que “concede indenização por dano 
moral às pessoas com deficiência física decorrente do 
uso da talidomida e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado ARNALDO MADEIRA. PARECER: pela com-
patibilidade e adequação financeira e orçamentária, 
com emenda, e, no mérito, pela aprovação. Discutiram 
a matéria os Deputados Pepe Vargas, Luiz Carlos 
Hauly, Luiz Carreira e Alfredo Kaefer. O Deputado Ar-
naldo Madeira sugeriu a elaboração de emenda para 
que os recursos necessários para o atendimento des-
se projeto fossem incorporados ao Orçamento de 2010. 
O Deputado Pepe Vargas sugeriu que, primeiramente, 
fosse feito um pedido ao relator do Orçamento; caso 
não seja possível resolver assim a questão, então que 
uma das emendas da CFT fosse elaborada para con-
signar os recursos destinados ao PL. O Presidente 
destacou a possibilidade de se apresentar emenda na 
Comissão de Seguridade Social e Família. O Deputa-
do Luiz Carlos Hauly afirmou que a elaboração de uma 
nota técnica da CFT e da CSSF recomendando a aber-
tura de crédito seria o bastante para resolver tecnica-
mente a questão. O Presidente afirmou que seria ne-
cessário abrir uma rubrica no Orçamento com uma 
emenda das comissões, pois o assunto não está na 
peça orçamentária e, em resposta ao Deputado Luiz 
Carlos Hauly, esclareceu que se trata de uma nova 
modalidade de rubrica. O Deputado Luiz Carlos Hauly 
lembrou, então, que foi aberta uma rubrica com emen-
da individual no ano passado, e poder-se-ia fazer o 
mesmo neste ano, e o relator, a partir de uma nota 
técnica e de uma indicação das comissões, poderia 
fazer uma apropriação do valor necessário para as 
indenizações. Em votação, aprovado, unanimemente, 
o parecer, com Complementação de Voto. Comple-
mentação do Voto: o valor de referência foi elevado 
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alterando, 
assim, o art. 1º do Projeto; para não haver duplicidade 
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de indenização, foi incluído o seguinte art. 5º: “a inde-
nização por danos morais que trata esta lei, ressalva-
do o direito de opção, não é acumulável com qualquer 
outra da mesma natureza concedida por decisão judi-
cial”. O Presidente consultou os líderes do Governo e 
da oposição se havia acordo para votação dos itens 
08 e 09. Havendo acordo, passou-se a apreciação dos 
requerimentos. Nos termos regimentais, o Presidente 
passou a direção dos trabalhos ao Deputado Félix 
Mendonça, que passou a palavra ao Deputado Vignat-
ti para discutir o item 08. 08) REQUERIMENTO Nº 
207/09 – Do Sr. Vignatti – para que sejam convidados 
a participar de reunião de audiência pública, em con-
junto com as demais Comissões que aprovem Reque-
rimento neste sentido, a Ministra-Chefe da Casa Civil, 
Sra. Dilma Rousseff; o Ministro da Ciência e Tecnolo-
gia, Sr. Sergio Machado Rezende; o Ministro de Minas 
e Energia, Sr. Edison Lobão; e o Presidente da Petro-
bras, Sr. José Sergio Gabrielli de Azevedo, a fim de 
discutir os Projetos de Lei nºs 5.938/09, 5.939/09, 
5.940/09 e 5.941/09, todos do Poder Executivo, que 
compõem o marco legal da exploração de petróleo na 
região do pré-sal. Em votação, aprovado, unanime-
mente, o requerimento. A seguir, o Presidente reassu-
miu a presidência, nos termos regimentais. 09) RE-
QUERIMENTO Nº 208/09 – Do Sr. Arnaldo Madeira 
– para que sejam convidados a participar de reunião 
de audiência pública, em conjunto com as Comissões 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público da 
Câmara dos Deputados; de Assuntos Econômicos do 
Senado Federal; e Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização do Congresso Nacional, os Pre-
sidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Fe-
deral, do Tribunal de Contas da União, do Conselho 
Nacional da Justiça e do Conselho Nacional do Minis-
tério Público; e o Ministro do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão, Sr. Paulo Bernardo, ou representantes por 
eles indicados, a fim de debater o Anexo V da Propos-
ta Orçamentária para 2010. Em votação, aprovado, 
unanimemente, o requerimento. O Presidente anunciou 
a retirada de pauta dos demais itens, por acordo dos 
Srs. Líderes. 01) REQUERIMENTO Nº 200/09 – Do Sr. 
Guilherme Campos – para que seja convocada a par-
ticipar de reunião de audiência pública a Ministra-Che-
fe da Casa Civil, Sra. Dilma Rousseff, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre suposta interferência em as-
suntos referentes à Receita Federal do Brasil. Retirado 
de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 02) REQUERI-
MENTO Nº 201/09 – Do Sr. Guilherme Campos – para 
que seja convidada a participar de reunião de audiên-
cia pública a ex-Secretária da Receita Federal do Bra-
sil – RFB, Sra. Lina Maria Vieira, a fim de prestar in-
formações acerca de interferências da Ministra-Chefe 

da Casa Civil em assuntos da RFB. Retirado de pauta 
por acordo dos Srs. Líderes. 03) REQUERIMENTO Nº 
202/09 – Do Sr. Guilherme Campos – para que seja 
convidada a participar de reunião de audiência pública 
a Chefe de Gabinete do Secretário da Receita Federal 
do Brasil – RFB, Sra. Iraneth Dias Weiler, a fim de 
prestar informações acerca de interferências da Minis-
tra-Chefe da Casa Civil em assuntos da RFB. Retirado 
de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 04) REQUERI-
MENTO Nº 203/09 – Do Sr. Jorge Boeira – para que 
sejam convidados a participar de reunião de audiência 
pública o Ministro da Educação, Sr. Fernando Haddad; 
o Ministro da Ciência e Tecnologia, Sr. Sergio Macha-
do Rezende; o ex-Deputado Jorge Bittar; o Presidente 
da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Sr. Hugo 
Valadares; o Presidente da União Nacional dos Estu-
dantes, Sr. Augusto Chagas; e o Presidente da União 
Brasileira de Estudantes Secundaristas, Sr. Ismael 
Cardoso, a fim de debater o Projeto de Lei nº 2.315/03, 
que “dispõe sobre os critérios para definição dos va-
lores das bolsas de fomento ao desenvolvimento cien-
tífico, tecnológico, artístico e cultural e dá outras pro-
vidências”. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Lí-
deres. 05) REQUERIMENTO Nº 204/09 – Do Sr. Pedro 
Eugênio – para que seja realizado Seminário a fim de 
debater a proposta de criação do Fundo Soberano 
Social do Brasil, nos termos do Projeto de Lei nº 
5.417/09. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líde-
res. 06) REQUERIMENTO Nº 205/09 – Dos Srs. Carlos 
Melles e Guilherme Campos – para que sejam convi-
dados a participar de reunião de audiência pública 
representantes da Associação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB); da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB); da Associação Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR); do Sindicato Nacional dos Audito-
res-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco 
Sindical); do Sindicato Nacional dos Procuradores da 
Fazenda Nacional (Sinprofaz); da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC); 
e da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a fim 
de discutir o Projeto de Lei nº 2.412/07, que “dispõe 
sobre a execução administrativa da Dívida Ativa da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municí-
pios, de suas respectivas autarquias e fundações pú-
blicas, e dá outras providências”, e seus apensados, 
os PL’s nºs 5.080/09, 5.081/09 e 5.082/09. Retirado de 
pauta por acordo dos Srs. Líderes. 07) REQUERIMEN-
TO Nº 206/09 – Do Sr. Pedro Eugênio – para que sejam 
convidados a participar de reunião de audiência públi-
ca conjunta com a Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural o Ministro do 
Desenvolvimento Agrário, Sr. Guilherme Cassel; o Pre-
sidente do Instituto de Colonização e Reforma Agrária 
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– INCRA, Sr. Rolf Hackbart; o Presidente da Associa-
ção Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência 
Técnica e Extensão Rural – ASBRAER, Sr. José Silva 
Soares; e o Presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, Sr. Alberto 
Ercílio Broch, a fim de discutir o Projeto de Lei nº 
5.665/09, do Poder Executivo, que “institui a Política 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para 
a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – PNATER, 
cria o Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária – PRONATER, e dá outras providências”. Re-
tirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 11) PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.144/08 – Da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal (MSC nº 443/08) – que “aprova a proposta de par-
ticipação do Brasil na Quarta Recomposição dos Re-
cursos do Fundo para o Meio Ambiente Global – Glo-
bal Environment Facility – GEF, instituição financeira 
internacional”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO 
CUNHA. PARECER: pela compatibilidade e adequação 
financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acor-
do dos Srs. Líderes. 12) PROJETO DE LEI Nº 2.936-
A/08 – Do Senado Federal (PLS nº 456/07) – que “au-
toriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Fe-
deral de Uruaçu, no Estado de Goiás”. RELATOR: 
Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibi-
lidade e inadequação financeira e orçamentária. Reti-
rado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 13) PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 118/03 – Do Sr. 
Eduardo Valverde – que “institui a Lei Orgânica da Au-
tonomia Universitária e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. PA-
RECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e das emendas da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 
14) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 378/06 
– Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “acres-
centa dispositivo ao art. 1º da Lei Complementar nº 
110, de 29 de junho de 2001, a fim de fixar prazo para 
a vigência da contribuição social devida pelos empre-
gadores em caso de despedida sem justa causa”. RE-
LATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. PARECER: 
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária do Projeto, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e, no mérito, pela aprovação do Projeto, nos 
termos do Substitutivo da CTASP, com emenda. Reti-
rado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 15) PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 419/08 – Do Sr. 
Carlos Souza – que “autoriza o Poder Executivo a criar 
o Polo de Desenvolvimento da Microrregião de Tefé, 

Estado do Amazonas, assim como instituir o Programa 
Especial de Desenvolvimento Integrado dessa Micror-
região”. RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. PARE-
CER: pela incompatibilidade e inadequação financeira 
e orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. 
Líderes. 16) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
420/08 – Do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Mi-
crorregião do Madeira, Estado do Amazonas, assim 
como instituir o Programa Especial de Desenvolvimen-
to Integrado dessa Microrregião”. RELATOR: Deputa-
do JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária. Retirado de 
pauta por acordo dos Srs. Líderes. 17) PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 76/07 – Do Sr. José Fer-
nando Aparecido de Oliveira – que “modifica o art. 2º 
da Lei Complementar nº 125, de 2007”. (Apensados: 
PLP’s nºs 380/08, 403/08 e 475/09). EXPLICAÇÃO DA 
EMENTA: inclui municípios de Minas Gerais na área 
de abrangência da Sudene. RELATOR: Deputado JÚ-
LIO CESAR. PARECER: pela não implicação da ma-
téria com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quan-
to à adequação financeira e orçamentária do PLP nº 
76/07 e dos PLP’s nºs 380/08, 403/08 e 475/09, apen-
sados, e da emenda da Comissão da Amazônia, Inte-
gração Nacional e de Desenvolvimento Regional; e, 
no mérito, pela aprovação do PLP nº 76/07 e dos PLP’s 
nºs 380/08, 403/08 e 475/09, apensados, e da emen-
da da CAINDR, com Substitutivo. Retirado de pauta 
por acordo dos Srs. Líderes. 18) PROJETO DE LEI Nº 
5.779-A/05 – Do Sr. Rubens Otoni – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal da RIDE 
– Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno 
do Distrito Federal”. (Apensado: PL nº 5.797/05). RE-
LATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela in-
compatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto e do PL nº 5.797/05, apensado. Reti-
rado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 19) PRO-
JETO DE LEI Nº 5.782-A/05 – Do Sr. Eduardo Gomes 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universi-
dade Federal do Bico do Papagaio, com sede na cida-
de de Augustinópolis, no Estado do Tocantins, e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado JOÃO 
DADO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequa-
ção financeira e orçamentária. Retirado de pauta por 
acordo dos Srs. Líderes. 20) PROJETO DE LEI Nº 
5.966-A/05 – Do Sr. Wellington Fagundes – que “au-
toriza o Poder Executivo a instituir o Campos Univer-
sitário de Chapada dos Guimarães da Universidade 
Federal de Mato Grosso”. RELATOR: PEDRO EUGÊ-
NIO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acor-
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do dos Srs. Líderes. 21) PROJETO DE LEI Nº 5.969-
A/05 – Do Sr. Wellington Fagundes – que “autoriza o 
Poder Executivo a transformar o Campus Universitário 
de Rondonópolis da Universidade Federal de Mato 
Grosso (CUR-UFMT) em Universidade Federal da Re-
gião Sul de Mato Grosso e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orça-
mentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líde-
res. 22) PROJETO DE LEI Nº 2.578-A/07 – Do Sr. 
Waldir Maranhão – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Construção Naval 
de Cururupu, no Estado do Maranhão, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado LEONARDO QUIN-
TÃO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acor-
do dos Srs. Líderes. 24) PROJETO DE LEI Nº 3.950-
A/08 – Do Poder Executivo (MSC nº 656/08) – que 
“dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
destinados ao Ministério do Esporte”. RELATOR: De-
putado JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela compa-
tibilidade e adequação financeira e orçamentária. Re-
tirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 25) PRO-
JETO DE LEI Nº 3.454-A/08 – Do Superior Tribunal 
Militar (Of. nº 305/08) – que “dispõe sobre a criação de 
cargos efetivos, cargos em comissão e funções comis-
sionadas nos Quadros de Pessoal da Justiça Militar 
da União”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARE-
CER: pela adequação financeira e orçamentária. Re-
tirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 27) PRO-
JETO DE LEI Nº 3.952-A/08 – Do Poder Executivo 
(MSC nº 658/08) – que “cria a Carreira de Analista 
Executivo no âmbito do Poder Executivo e dá outras 
providências”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: cria a Car-
reira de Analista Executivo, cargos de analista execu-
tivo e a Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Suporte Administrativo. RELATOR: Deputado PEDRO 
EUGÊNIO. PARECER: pela adequação financeira e 
orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. 
Líderes. 28) PROJETO DE LEI Nº 1.417-B/99 – Do Sr. 
Fernando Ferro – que “dispõe sobre a participação do 
usuário na administração de entidades de pesquisa 
científica e tecnológica da administração federal, dire-
ta e indireta, o Compromisso de Desempenho e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado VIRGÍLIO 
GUIMARÃES. PARECER: pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária. Retirado de 
pauta por acordo dos Srs. Líderes. 29) PROJETO DE 
LEI Nº 1.049-A/03 – Do Sr. Walter Pinheiro – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, que ‘dispõe sobre o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço’ e dá outras providên-

cias”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: equipara o detentor 
de financiamento imobiliário de entidades fechadas de 
previdência complementar ao mutuário do SFH, para 
movimentação da conta vinculada do FGTS. RELATOR: 
Deputado SILVIO COSTA. PARECER: pela não impli-
cação da matéria com aumento ou diminuição da re-
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária e, no mérito, pela rejeição. Retirado de pauta por 
acordo dos Srs. Líderes. 30) PROJETO DE LEI Nº 
7.254-A/06 – Do Sr. Ronaldo Caiado – que “altera a 
exigibilidade bancária para aplicação em crédito rural”. 
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: eleva para 30% (trinta por 
cento) a aplicação em crédito rural incidente sobre a 
média diária dos depósitos à vista das instituições fi-
nanceiras.RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. PA-
RECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e da Emenda da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural e, no mérito, pela rejeição do 
Projeto e da Emenda da CAPADR. Retirado de pauta 
por acordo dos Srs. Líderes. 31) PROJETO DE LEI Nº 
51-A/07 – Do Sr. Neilton Mulim – que “institui isenção 
de tributos federais incidentes sobre produtos destina-
dos à alimentação humana”. RELATOR: Deputado 
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. PARECER: pela in-
compatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto e pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária da emenda da Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural. Retirado de pauta por acordo 
dos Srs. Líderes. 32) PROJETO DE LEI Nº 549-A/07 
– Do Sr. Laerte Bessa – que “dispõe sobre a criação 
de Fundo de Reequipamento dos órgãos integrantes 
da Segurança Pública dos Estados e do Distrito Fede-
ral e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
JÚLIO CESAR. PARECER: pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária. Retirado de 
pauta por acordo dos Srs. Líderes. 33) PROJETO DE 
LEI Nº 1.072-A/07 – Do Sr. Silvinho Peccioli – que “cria 
o Fundo Nacional de Amparo às Santas Casas de Mi-
sericórdia, destinando-lhe parte da arrecadação dos 
tributos federais incidentes sobre o fumo e as bebidas 
alcoólicas”. RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentá-
ria do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Segu-
ridade Social e Família. Retirado de pauta por acordo 
dos Srs. Líderes. 34) PROJETO DE LEI Nº 1.859-A/07 
– Do Sr. Neilton Mulim – que “dá nova redação ao in-
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ciso IV do art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: inclui como bene-
ficiário da isenção do IPI para aquisição de veículos o 
aposentado por invalidez. RELATOR: Deputado SILVIO 
COSTA. PARECER: pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária. Retirado de pauta 
por acordo dos Srs. Líderes. 35) PROJETO DE LEI Nº 
1.955-A/07 – Da Sra. Solange Almeida – que “acres-
centa o inciso XVIII ao artigo 20 da Lei nº 8.036, de 
1990, para permitir a penhora do saldo da conta do 
FGTS a fim de garantir cumprimento de pensão ali-
mentícia”. RELATOR: Deputado GUILHERME CAM-
POS. PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
rejeição. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líde-
res. 36) PROJETO DE LEI Nº 2.097-A/07 – Do Sr. 
Antonio Carlos Magalhães Neto – que “acrescenta 
parágrafo ao artigo 16 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, que dispõe sobre a Contribuição para os Pro-
gramas de Integração Social e de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre 
a importação de bens e serviços e dá outras providên-
cias”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: autoriza a pessoa 
jurídica que optar pelo sistema de tributação com base 
no lucro presumido ou arbitrado a utilizar o crédito de 
importação para pagamento de outros impostos fede-
rais. RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. PARECER: 
pela inadequação financeira e orçamentária. Retirado 
de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 37) PROJETO 
DE LEI Nº 2.994/08 – Do Sr. Juvenil – que “dispõe so-
bre a transferência de crédito tributário consignado em 
decisão administrativa ou judicial”. EXPLICAÇÃO DA 
EMENTA: autoriza a transferência de crédito tributário 
a terceiros. RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA 
LOURES. PARECER: pela adequação financeira e or-
çamentária do Projeto e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto, com Substitutivo. Retirado de pauta por acor-
do dos Srs. Líderes. 38) PROJETO DE LEI Nº 3.256-
A/04 – Do Sr. Geraldo Resende – que “dispõe sobre 
a obrigatoriedade do atendimento fisioterapêutico pe-
las equipes do Programa de Saúde da Família”. (Apen-
sado: PL nº 4.261/04). RELATOR: Deputado AELTON 
FREITAS. PARECER: pela inadequação financeira e 
orçamentária do PL 3.256-A/04 e do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família, e pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária do PL 4.261/04, apensado. Retirado de pauta por 
acordo dos Srs. Líderes. 39) PROJETO DE LEI Nº 

4.855-A/05 – Da Sra. Rose de Freitas – que “acres-
centa dispositivos ao art. 328 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, para dispor sobre a destinação 
dos valores arrecadados no leilão de veículos apreen-
didos e não reclamados por seus proprietários”. RE-
LATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes e, no mérito, pela aprovação 
do Projeto e do Substitutivo da CVT, com Substitutivo. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 40) 
PROJETO DE LEI Nº 7.394-B/06 – Do Sr. Ariosto Ho-
landa e outros – que “dispõe sobre o fomento à capa-
citação tecnológica da população e seu financiamento”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. PARECER: 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Retirado 
de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 41) PROJETO 
DE LEI Nº 1.418/07 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame – que “altera a tributação dos rendimentos fi-
nanceiros percebidos por beneficiário residente ou 
domiciliado no exterior, revoga os arts. 1º e 3º da Lei 
nº 11.312, de 27 de junho de 2006, e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PL’s nºs 2.503/07, 2.791/08, 
2.967/08, 3.107/08 e 3.315/08). RELATOR: Deputado 
PEDRO NOVAIS. PARECER: pela compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária do Projeto e dos 
PL’s nºs 2.503/07, 2.967/08, 3.107/08, 3.315/08 e 
2.791/08, apensados; e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto e dos PL’s nºs 2.503/07, 2.967/08, 3.107/08 e 
3.315/08, apensados, com Substitutivo, e pela rejeição 
do PL nº 2.791/08, apensado. Retirado de pauta por 
acordo dos Srs. Líderes. 42) PROJETO DE LEI Nº 
3.266/08 – Do Sr. Dr. Adilson Soares – que “dispõe 
sobre a criação das sociedades seguradoras especia-
lizadas em microsseguros, dos corretores de seguros 
especializados e dá outras providências”. EXPLICA-
ÇÃO DA EMENTA: para comercialização de planos de 
microsseguros, cujos prêmios mensais não ultrapas-
sem o valor de R$ 40,00 (quarenta reais). RELATOR: 
Deputado AELTON FREITAS. PARECER: pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária e, no mérito, pela aprovação, com emenda. Reti-
rado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 43) PRO-
JETO DE LEI Nº 113/03 – Do Sr. Luciano Castro – que 
“dispõe sobre o repatriamento de recursos depositados 
no exterior”. (Apensado: PL nº 5.228/05). RELATOR: 
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Deputado AELTON FREITAS. PARECER: pela com-
patibilidade e adequação financeira e orçamentária do 
PL nº 113/03 e do PL nº 5.228/05, apensado, e, no 
mérito, pela aprovação do PL nº 5.228/05, apensado, 
com emendas, e pela rejeição do PL nº 113/03. Reti-
rado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presiden-
te encerrou os trabalhos às onze horas e cinquenta e 
um minutos, antes porém, convocando os senhores 
parlamentares para as seguintes reuniões: no dia 15 
de setembro, terça-feira, às 14h30, no Plenário nº 2, 
audiência pública destinada a discutir o Projeto de Lei 
nº 2.295/00, que dispõe sobre a jornada de trabalho 
de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem; 
dia 16 de setembro, às 10 horas, Reunião Ordinária 
Deliberativa, no Plenário Deputado Mussa Demes 
(Plenário nº 04); e às 16 horas, na sala da Presidência 
da Comissão, reunião de audiência pública da Subco-
missão Permanente de Assuntos Municipais destinada 
a tratar da dívida previdenciária dos municípios brasi-
leiros, com a presença de representantes do SERPRO 
e das Secretarias da Receita Federal do Brasil e do 
Tesouro Nacional. E, para constar, eu,                   , 
Marcelle R. Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei a 
presente Ata, que depois de lida e aprovada, será as-
sinada pelo Presidente e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados.                 , Deputado 
Vignatti, Presidente. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima Nona Reunião Deliberativa 
e de Audiência Pública Realizada em 09 de setem-
bro 2009

Às dez horas e cinco minutos, do dia nove de 
setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário 9, do 
Anexo II, da Câmara dos Deputados, sob a presidên-
cia do Deputado Silvio Torres. Registraram a presença 
os Senhores Deputados Silvio Torres – Presidente, 
Rômulo Gouveia e Sueli Vidigal – Vice-Presidentes; 
Carlos Willian, Devanir Ribeiro, Edson Aparecido, Leo 
Alcântara, Márcio Reinaldo Moreira, Milton Vieira, Pau-
lo Rattes, Rodrigo Maia, Simão Sessim, Solange Al-
meida e Wellington Roberto – Titulares; Daniel Almei-
da, Duarte Nogueira, Edinho Bez, Felipe Bornier, José 
Carlos Vieira, Luiz Sérgio, Paulo Rocha e Vicentinho 
Alves – Suplentes; João Bittar, como não-membro. Não 
registraram a presença os Deputados Ademir Camilo, 
Aníbal Gomes, Cândido Vaccarezza, João Magalhães, 
Léo Vivas e Vadão Gomes. Recebida comunicação do 

Deputado Paulo Rattes informando sobre sua impos-
sibilidade de participar da reunião da Comissão reali-
zada dia dois de setembro do corrente. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos. ATA: Em seqüência, o 
Presidente colocou à apreciação a Ata da Trigésima 
Oitava reunião, cuja leitura foi dispensada, a pedido 
do Deputado Rômulo Gouveia. Não houve discussão. 
Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: Nos 
termos do art. 50, inciso II, do Regimento Interno, o 
Presidente informou que foram distribuídas listas dos 
expedientes recebidos pela Comissão, no período de 
dois a oito de setembro do corrente, dispensando, des-
ta forma, a leitura dos citados expedientes. Ato contí-
nuo, o Presidente informou que a presente reunião 
seria dividida em duas etapas, na primeira seriam 
apreciados Requerimentos, Proposta de Fiscalização 
e Controle e Representações e na segunda etapa se-
ria realizada audiência pública de autoria dos Deputa-
dos Márcio Reinaldo Moreira, Luiz Sérgio e Carlos 
Willian, destinada a obter esclarecimentos sobre as 
exigências para liberação de recursos dos convênios 
realizados pelos municípios e, ainda, obter esclareci-
mentos sobre denúncias em matéria jornalística refe-
rentes à Execução Orçamentária e Financeira. ORDEM 
DO DIA. Deliberação de Requerimentos, Proposta de 
Fiscalização e Controle, Representações e Audiência 
Pública. Ao iniciar a Ordem do Dia o Presidente anun-
ciou o requerimento do Deputado Devanir Ribeiro que 
solicitava a retirada de pauta dos Requerimentos de 
nºs 249/09 e 250/09, de sua autoria. Foram retirados, 
por acordo, a pedido do autor, os Requerimentos de 
nºs 249/09 e 250/09, correspondentes aos itens três 
e quatro da pauta. 1) REQUERIMENTO Nº 229/09, do 
Deputado Rômulo Gouveia, que “Requer nos termos 
regimentais, a realização de audiência pública com a 
presença do senhor José Antônio Muniz Lopes, Pre-
sidente da Eletrobrás; do senhor Ricardo Pena Pinhei-
ro, Secretário de Previdência Complementar; do senhor 
Roger Odillo Klafke, Diretor de Fiscalização da SPC; 
do senhor Luiz Henrique Hamann, Diretor Financeiro 
de Furnas Centrais Elétricas S/A; do senhor Paulo 
Sérgio Petis Fernandes, Diretor de Administração e 
Finanças da Eletronuclear S/A; do senhor Astrogildo 
Fraguglia Quental, Diretor Financeiro da Eletrobrás 
S/A; dos senhores Luiz Alberto Garcia Alvernaz e Sa-
tyro Florentino Teixeira Neto, membros da firma Watson 
Wyatt; do Senhor Toshio Nishioka, membro da firma 
RSM Boucinhas, Campos & Cconti; do senhor Vitor 
Albano da Silva Esteves, Presidente do Conselho De-
liberativo de Administração da Fundação Real Gran-
deza, para debaterem acerca de supostas irregulari-
dades contábeis que tiveram por objetivo o incremen-
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to artificial do superávit atuarial, através de cobranças 
de contribuições acima do devido, implicando em des-
pesas das patrocinadoras ilegais, com a conseqüente 
dedução ilegal de imposto de renda a pagar, além de 
aumento do endividamento das patrocinadoras, da sua 
controladora, assim como perdas da capacidade de 
investimento em geração de energia”. Com a palavra, 
o Deputado Rômulo Gouveia encaminhou favoravel-
mente a matéria e ressaltou que a participação dos 
representantes das citadas empresas é fundamental 
para esclarecimento das denúncias. Não houve dis-
cussão. Em votação, o requerimento foi aprovado. 2) 
REQUERIMENTO Nº 248/09, dos Deputados Otávio 
Leite e Edson Aparecido, que “Requer que a Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle solicite ao TCU 
cópias das auditorias de fiscalização referentes a pro-
jetos e contratos das obras de terraplanagem no Com-
plexo Petroquímico do Rio de Janeiro”. Fazendo uso 
da palavra, o Deputado Edson Aparecido argumentou 
que essa matéria já foi debatida na Comissão, inclu-
sive com a aprovação de realização de audiência pú-
blica, e que estava requerendo os citados documentos 
para serem analisados pelos Deputados. Participando 
da discussão, o Deputado Devanir Ribeiro sugeriu que 
o requerimento fosse retirado de pauta, para ser apre-
ciado na próxima reunião e ressaltou que conforme 
informações recebidas a auditoria ainda não foi con-
cluída. Na réplica, o Deputado Edson Aparecido acatou 
a sugestão de retirar o requerimento de pauta. Finda 
a discussão, o requerimento foi retirado de pauta, por 
acordo, a pedido do autor. 3) REQUERIMENTO Nº 
252/09, do Deputado Duarte Nogueira, que “Requer 
seja realizada verificação in loco, nas obras abaixo 
relacionadas, que integram o Programa de Aceleração 
do Crescimento, PAC”. Com a palavra, o Deputado 
Márcio Reinaldo Moreira, como Presidente da Subco-
missão Permanente e Acompanhamento das obras do 
PAC, defendeu aprovação da proposição que tem como 
objetivo complementar o rol das obras que serão visi-
tadas pela Subcomissão, cujo requerimento já foi apro-
vado anteriormente pela Comissão. Manifestou-se o 
Deputado Devanir Ribeiro que considerou pertinente 
a realização das visitas para ser verificado o porquê 
da paralisação das obras. Em votação, foi aprovado o 
requerimento. 4) REQUERIMENTO Nº 253/09, do De-
putado Edson Aparecido, que “Solicita seja convidado 
o Comandante da Força Aérea Brasileira, Comandan-
te Juniti Saito, para prestar esclarecimentos a esta 
Comissão sobre a aquisição de aviões franceses Ra-
fale com transferência de tecnologia para a Força Aé-
rea Brasileira, e Acordos assinados entre Brasil e 
França”. Com a palavra, o Deputado Edson Aparecido 
defendeu a realização da audiência para que os De-

putados possam obter informações a respeito desses 
investimentos que são considerados estratégicos para 
o país e sugeriu ainda a realização de reunião conjun-
ta com a Comissão de Relações Exteriores com a 
participação do Ministro de Estado de Relações Exte-
riores. Manifestaram-se o Deputado Devanir Ribeiro 
que se posicionou a favor da realização da audiência; 
Daniel Almeida que sugeriu convidar no lugar do Co-
mandante da Força Aérea Brasileira o Ministro de Es-
tado da Defesa, por tratar-se de projetos de estrutura-
ção nacional da defesa. Na réplica, o Deputado Edson 
Aparecido concordou com a retirada do requerimento 
e com alteração do requerimento de nº 254/09, de sua 
autoria, próximo item da pauta, para transformar a 
convocação do Ministro de Estado da Defesa em con-
vite. Em seguida, o Presidente informou que iria entrar 
em contato com a Comissão de Relações Exteriores 
para realização de audiência conjunta, com a partici-
pação do Ministro de Estado de Relações Exteriores. 
Finda discussão, o presente requerimento foi retirado 
da pauta, por acordo, a pedido do autor. 5) REQUERI-
MENTO Nº 254/09, do Deputado Edson Aparecido, 
que “Solicita seja convocado o Sr. Ministro da Defesa, 
Sr. Nelson Jobim, para prestar esclarecimentos a esta 
Comissão sobre a aquisição de aviões franceses Ra-
fale com transferência de tecnologia para a Força Aé-
rea Brasileira, como parte do Programa FX-2”. A dis-
cussão desse requerimento foi realizada no bojo da 
discussão do requerimento nº 253/09, item anterior, 
tendo o Deputado Edson Aparecido acatado a suges-
tão de transformar a convocação do Ministro de Esta-
do da Defesa em convite. Em votação, foi aprovado o 
requerimento com alteração proposta. Antes de passar 
para item seguinte, o Deputado Carlos Willian pediu a 
palavra para solicitar a retirada do seu Requerimento, 
o de nº 251/09, item cinco da pauta, devido o mesmo 
ter sido protocolado nesta Comissão, por equívoco. O 
requerimento foi retirado de pauta, a pedido do autor. 
Na sequência, o Presidente para dar início à audiência 
pública, retirou, de ofício, da ordem do dia, as seguin-
tes proposições: Proposta de Fiscalização e Controle 
de nº 88/05 e as Representações de nºs 08/07, 29/08 
e 36/08, correspondentes respectivamente aos itens 
nove, dez, onze e doze da pauta. AUDIÊNCIA PÚBLI-
CA. Após concluir a primeira etapa da reunião, o Pre-
sidente, Deputado Silvio Torres, iniciou a Audiência 
Pública aprovada a Requerimento de nº 214/09, do 
Deputado Márcio Reinaldo Moreira; Requerimento de 
nº 217/09, do Deputado Luiz Sérgio e Requerimento 
de nº 226/09, do Deputado Carlos Willian, destinada 
a obter esclarecimentos sobre as exigências para li-
beração de recursos dos convênios realizados pelos 
municípios e, ainda, obter esclarecimentos sobre de-
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núncias em matéria jornalística referentes à Execução 
Orçamentária e Financeira. Ato contínuo, o Presiden-
te convidou para compor a Mesa e concedeu a palavra, 
na ordem, aos senhores Paulo Ziulkoski, Presidente 
da Confederação Nacional de Municípios; Maria do 
Carmo Lara Perpétua, Prefeita de Betim e Secretária-
Geral da Frente Nacional de Prefeitos, substituindo 
João Coser, Presidente da Frente Nacional de Prefei-
tos; Manoel Renato Machado Filho, Diretor, em exer-
cício, de Desenvolvimento e Cooperação Técnica do 
Ministério das Cidades, substituindo Márcio Fortes de 
Almeida, Ministro de Estado das Cidades; José Carlos 
Medaglia Filho, Superintendente Nacional de Repas-
ses, da Caixa Econômica Federal, substituindo Maria 
Fernanda Ramos Coelho, Presidente da Caixa Eco-
nômica Federal e Paulo Henrique Ramos Medeiros, 
Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de 
Contas da União, substituindo Ubiratan Aguiar, Presi-
dente do Tribunal de Contas da União. Findas as ex-
planações, iniciou os debates o Deputado Márcio Rei-
naldo Moreira, autor do requerimento que deu origem 
à presente Audiência. Participou dos debates o Depu-
tado José Carlos Vieira. Dando continuidade aos tra-
balhos, o Presidente concedeu a palavra para respos-
tas e considerações finais, na ordem, aos Senhores 
Paulo Henrique Ramos Medeiros, Maria do Carmo 
Lara Perpétua, Manoel Renato Machado Filho e por 
último ao Senhor José Carlos Medaglia Filho. ENCER-
RAMENTO: Encerrado os questionamentos e as ex-
plicações pelos convidados, o Presidente agradeceu 
a participação de todos e encerrou os trabalhos às 
treze horas e vinte e um minutos. O inteiro teor da reu-
nião foi gravado e as notas taquigráficas, após serem 
decodificadas, farão parte deste documento. E, para 
constar, eu             , Marcos Figueira de Almeida, Se-
cretário, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Silvio Torres            , e publicada no Diário da Câma-
ra dos Deputados. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 26ª Reunião de Audiência Pública Or-
dinária Realizada em 27 de agosto de 2009 

Às dez horas e vinte e três minutos do dia vinte 
e sete de agosto de dois mil e nove, no plenário dois, 
do Anexo dois da Câmara dos Deputados, reuniu-se, 
em audiência pública ordinária, a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sob a pre-
sidência alternada dos Deputados Leonardo Monteiro, 
Terceiro-Vice-Presidente, e Marina Maggessi, membro 

titular, com a finalidade de discutir o tema: “Proces-
so de Licenciamento Ambiental do Porto do Forno, 
em Arraial do Cabo-RJ”, objeto dos Requerimentos 
números: 266/2009, da Deputada Marina Maggessi, 
subscrito pelos Deputados Germano Bonow, Wan-
denkolk Gonçalves, Antonio Feijão, Jurandy Loureiro, 
Luiz Carreira, Marcos Montes e Paulo Piau; 271/2009, 
da Deputada Marina Maggessi, subscrito pelos Depu-
tados Paulo Piau, Jorge Khoury, Gervásio Silva, Zezéu 
Ribeiro, Leonardo Monteiro, Wandenkolk Gonçalves, 
Edson Duarte, Mário de Oliveira, Antonio Feijão e Luiz 
Carreira; e 276/2009, do Deputado Sarney Filho. Re-
gistraram presença os Deputados Leonardo Monteiro 
(Terceiro-Vice-Presidente), Edson Duarte e Marina 
Maggessi – Titulares; e Wandenkolk Gonçalves – Su-
plente. Compareceu também o Deputado Dr. Paulo 
César, como não-membro. Deixaram de comparecer 
os Deputados André de Paula, Antônio Roberto, Ger-
vásio Silva, Givaldo Carimbão, Jorge Khoury, Juran-
dy Loureiro, Marcos Montes, Mário de Oliveira, Paulo 
Piau, Rebecca Garcia, Roberto Rocha, Rodovalho, 
Sarney Filho e Zé Geraldo. Justificaram suas ausên-
cias os Deputados Roberto Rocha e Marcos Montes. 
O Presidente declarou abertos os trabalhos e convi-
dou a tomar assento à mesa os seguintes exposito-
res: Wanderson Cardoso de Brito, Prefeito Municipal 
de Arraial do Cabo-RJ; Marcelo Marcelino, Diretor de 
Biodiversidade do ICMBio – Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade; Eliane Gonzalez, 
Chefe do Departamento de Oceonagrafia do IEAPM – 
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira; 
Gilson Calvão Moraes, Consultor de Empresas, mem-
bro da Sociedade Civil de Arraial do Cabo-RJ: Solange 
Brisson, Professora de Zoologia da Ferlagos – Facul-
dade da Região dos Lagos (Cabo-Frio-RJ); e Antonio 
de Santana, Diretor-Presidente do Estaleiro Cassinu 
(Rio de Janeiro-RJ). O Presidente teceu comentários 
acerca dos objetivos da reunião, cientificou os pales-
trantes sobre os procedimentos regimentais e conce-
deu a palavra à primeira expositora, Senhora Eliane 
Gonzalez. Após a palestra, o Presidente concedeu um 
aparte ao Deputado Dr. Paulo César. Em continuida-
de aos trabalhos, o Presidente concedeu a palavra à 
Senhora Solange Brisson e ao Senhor Gilson Calvão 
Moraes. Findas essas palestras, o Deputado Leonar-
do Monteiro passou a presidência à Deputada Marina 
Maggessi, que concedeu a palavra aos demais expo-
sitores. Encerradas as palestras, a Deputada Marina 
Magessi concedeu a palavra ao Senhor Fábio Fabiano, 
Coordenador da Diretoria de Unidades de Conserva-
ção de Uso Sustentável e Populações Tradicionais do 
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade, para que prestasse alguns esclareci-
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mentos em razão de ter seu nome citado pelo Senhor 
Gilson Calvão Moraes. Em seguida, a Deputada Mari-
na Maggessi inquiriu os palestrantes. Antes de encer-
rar o evento, a Deputada Marina Maggessi concedeu 
a palavra aos expositores, para suas considerações 
finais. Nada mais havendo a tratar, a Deputada Mari-
na Maggessi agradeceu a presença dos parlamenta-
res, palestrantes e demais participantes e encerrou a 
reunião às treze horas e vinte e sete minutos. E, para 
constar, eu                , Aurenilton Araruna de Almeida, 
Secretário, lavrei a presente Ata, cujo arquivo de áu-
dio passa a integrá-la, que, por ter sido lida e aprova-
da, será assinada pelo Deputado Leonardo Monteiro, 
Terceiro-Vice-Presidente,                   , e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 27ª Reunião Deliberativa Ordinária Re-
alizada em 2 de setembro de 2009.

Às onze horas e trinta e um minutos do dia 
dois de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, no Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Roberto 
Rocha, Presidente, para apreciação de proposições. 
Registraram suas presenças os Senhores Deputa-
dos Roberto Rocha – Presidente; Marcos Montes, 
Jurandy Loureiro e Leonardo Monteiro – Vice-Pre-
sidentes; André de Paula, Antônio Roberto, Edson 
Duarte, Gervásio Silva, Givaldo Carimbão, Paulo 
Piau, Rebecca Garcia e Zé Geraldo – Titulares; An-
tonio Feijão, Cezar Silvestri, Fernando Gabeira, Fer-
nando Marroni, Germano Bonow, Homero Pereira, 
Luiz Carreira, Moacir Micheletto, Moreira Mendes, 
Nilson Pinto, Paulo Roberto Pereira, Paulo Teixeira 
e Wandenkolk Gonçalves – Suplentes. Comparece-
ram também os Deputados Antonio Carlos Mendes 
Thame e Duarte Nogueira, como não-membros. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Jorge Khoury, 
Marina Maggessi, Mário de Oliveira, Rodovalho e 
Sarney Filho. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 25ª Reu-
nião Deliberativa Ordinária, realizada no dia 26 de 
agosto de 2009. A leitura foi dispensada a pedido do 
Deputado Wandenkolk Gonçalves. Em votação, a Ata 
foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: A 
– Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 280/09 
– Do Sr. Paulo Teixeira – que “requer a substituição 
de convidado na Audiência Pública, objeto do reque-

rimento 257/2009, aprovado na Reunião Deliberativa 
Ordinária dessa Comissão, realizada em 17/06/2009, 
que trata da rotulagem, atuação da CTNBio e libe-
ração das sementes transgênicas”. O DEPUTADO 
PAULO TEIXEIRA ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. 
APROVADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 281/09 – Dos 
Srs. Paulo Teixeira e Pedro Wilson – que “requer a 
realização de Audiência Pública com as Comissões 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
e Legislação Participativa para discutir, no contexto 
da VI Feira e Encontro dos Povos do Cerrado, a PEC 
115/95 – Cerrado e Caatinga e apresentação dos 
dados do monitoramento do bioma e lançamento do 
Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento 
do Cerrado”. O DEPUTADO PAULO TEIXEIRA EN-
CAMINHOU A VOTAÇÃO. APROVADO. O Deputado 
Marcos Montes, assumiu a presidência da Reunião. 
Extrapauta: REQUERIMENTO Nº 282/09 – Do Sr. 
Roberto Rocha e outros – que “requer a realização 
de Audiência Pública para a discussão dos impactos 
ambientais decorrentes da exploração de petróleo do 
pré-sal”. O DEPUTADO ROBERTO ROCHA ENCAMI-
NHOU A VOTAÇÃO. APROVADO, COM ADENDO DO 
AUTOR PARA MUDAR A QUALIFICAÇÃO DO SR. 
DAVI ZILBERSTEIN PARA EX-DIRETOR DA AGÊN-
CIA NACIONAL DE PETRÓLEO E PROFESSOR 
DA USP. B – Proposições Sujeitas à Apreciação 
do Plenário: 3 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.144/08 – Da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 443/2008) 
– que “aprova a proposta de participação do Brasil 
na Quarta Recomposição dos Recursos do Fundo 
para o Meio Ambiente Global – Global Environment 
Facility – GEF, instituição financeira internacional” 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. PARECER: 
pela aprovação.Vista ao Deputado Leonardo Mon-
teiro, em 29/04/2009. O Deputado Moreira Mendes 
leu o parecer. Anunciado o resultado, o Deputado 
Duarte Nogueira, 1° Vice-Líder do PSDB, requereu 
verificação de votação. A seguir, o presidente proce-
deu à chamada nominal para votação. Votaram sim 
cinco Deputados, os Senhores Zé Geraldo, Rober-
to Rocha, Paulo Teixeira, Germano Bonow e Morei-
ra Mendes. Os Deputados Gervásio Silva, Marcos 
Montes e Wandenkolk Gonçalves declararam em 
obstrução. Não havendo quórum para deliberar, o 
Presidente em exercício, Deputado Marcos Montes 
declarou encerrada a Reunião, às doze horas e três 
minutos, convidando os Deputados para a próxima 
Reunião Deliberativa Ordinária a realizar-se no dia 
09/09/2009, quarta-feira, às 10h, no Plenário de nº 
2. E, para constar, eu             , Aurenilton Araruna de 
Almeida, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
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aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Roberto Rocha             , e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados..

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 28ª Reunião, Realizada em 2 de setem-
bro de 2009.

Às quinze horas e três minutos do dia dois de se-
tembro de dois mil e nove, reuniu-se ordinariamente a 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, no Plenário 6, Anexo II, da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência sucessiva dos Deputa-
dos Alexandre Silveira, Presidente, e Raul Jungmann, 
Primeiro-Vice-Presidente. A lista de presença registrou 
o comparecimento dos Deputados Alexandre Silveira, 
Presidente; Raul Jungmann, Laerte Bessa e William 
Woo, respectivamente Primeiro, Segundo e Terceiro-
Vice-Presidente; Antonio Carlos Biscaia, Arnaldo Fa-
ria de Sá, Enio Bacci, Fernando Marroni, Francisco 
Tenorio, Marina Maggessi e Neilton Mulim – Titulares; 
Elizeu Aguiar, Gonzaga Patriota, Guilherme Campos, 
Hugo Leal, Paes de Lira, Pinto Itamaraty e Pompeo de 
Mattos – Suplentes. Deixaram de registrar presença os 
Deputados Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Capi-
tão Assumção, Domingos Dutra, Fernando Melo, João 
Campos, Major Fábio e Perpétua Almeida. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e, com a palavra, o Deputado William 
Woo informou que o PSDB estava em obstrução, em 
face do pedido de urgência dos projetos de lei que tra-
tavam do “pré-sal”, e que o intuito era permitir que fosse 
dado tempo hábil ao Parlamento para debater assunto 
de tamanha importância para o futuro do Brasil, uma 
vez que questão energética era matéria complexa so-
bre a qual se debruçavam, naquele momento, todos os 
países do mundo. Acrescentou que a matéria dizia res-
peito inclusive à segurança pública, dado que os lucros 
advindos do petróleo poderiam ser utilizados no combate 
à violência. O Deputado Antonio Carlos Biscaia, por sua 
vez, lamentou a posição dos partidos oposicionistas, por 
considerar que eles atrapalham o bom andamento da 
política governamental, uma vez ser fundamental que 
houvesse, o mais rápido possível, um marco regulatório 
para a exploração da camada pré-sal. Disse ainda que 
a oposição só contribuía para compuscar ainda mais a 
imagem do Parlamento ante a opinião pública, razão pela 
qual defendia que a urgência dos projetos do Governo 
fosse mantida. Com a palavra o Deputado Laerte Bessa 
falou da sua discordância quanto à urgência requerida 
pelo Governo por considerá-la uma medida eleitoreira, 

antecipando a sucessão presidencial de 2010. Por ou-
tro lado, posicionou-se contra a obstrução, por impedir 
os parlamentares de debaterem assuntos importantes 
para a população. O Deputado Osório Adriano salientou 
que, embora a Presidência da República estivesse sob 
pressão dos governos estaduais, no sentido de agilizar o 
marco regulatório, não se poderia impedir o Congresso 
de discutir o assunto. O Presidente Alexandre Silveira 
ponderou que estava claro, pelos debates, o quanto a 
matéria era controversa, que a obstrução era o único 
instrumento que a Minoria dispunha para marcar posi-
ção contrária à atitude do Governo e que, como parla-
mentar, defendia o direito de a Câmara dos Deputados 
debater a matéria. Prosseguindo, o Presidente relatou 
que há quase um ano colhia assinaturas para a criação 
da CPI da Violência Urbana, Comissão recém-instalada 
e, para ele, importante para cobrar dos governantes 
um modelo ideal de gestão de recursos. Assim sendo, 
diante do compromisso assumido ante seus pares, do 
fato de que a CPI, a qual presidia, exigiria sua dedi-
cação integral, e entendendo que o PPS dispunha de 
parlamentares qualificados para presidir a Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 
como a Deputada Marina Maggessi, por sua biografia 
e postura, anunciou que, naquele momento, renunciava 
à Presidência desta Comissão, que buscou honrar da 
melhor maneira possível. Aproveitou para agradecer aos 
membros da Comissão, bem como ao corpo técnico que 
o apoiou durante sua gestão. Ato contínuo, o Deputado 
William Woo parabenizou o Deputado Alexandre Silveira 
pelo período que exerceu a presidência da Comissão 
de Segurança. Assumiu a presidência o Deputado Raul 
Jungmann. A Deputada Marina Maggessi cumprimen-
tou o Deputado Alexandre Silveira, aproveitando para 
agradecer sua indicação para assumir a Presidência da 
Comissão de Segurança. Cumprimentaram e desejaram 
votos de sucesso ao Deputado Alexandre Silveira os De-
putados Antonio Carlos Biscaia, Laerte Bessa e Pompeo 
de Mattos. Na sequência, o Primeiro-Vice-Presidente 
submeteu à apreciação as Atas da 26ª e 27ª Reuniões, 
cuja leitura foi dispensada a pedido do Deputado William 
Woo. ORDEM DO DIA: Requerimento sobre a mesa, do 
Deputado William Woo, solicitando a retirada de pauta 
do PROJETO DE LEI Nº 3.730/08. Os Deputados An-
tonio Carlos Biscaia e Laerte Bessa posicionaram-se 
contra o requerimento, que, submetido a votação, foi 
aprovado, contra os votos dos Deputados Antonio Car-
los Biscaia, Laerte Bessa e Neilton Mulim. Requereu 
verificação de votação o Deputado William Woo. Feita a 
chamada nominal, votaram não os Deputados Antonio 
Carlos Biscaia, Laerte Bessa e Neilton Mulim – Titula-
res; e Pompeo de Mattos – Suplente. O Deputado Raul 
Jungmann absteve-se de votar. Os Deputado William 
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Woo e Alexandre Silveira anunciaram, respectivamen-
te, que o PSDB e o PPS estavam em obstrução. Em 
razão da falta de quorum, deixaram de ser deliberados 
o Requerimento e os PROJETOS DE LEI Nº 3.730/08, 
3.842/08, 3.974/08, 4.535/08 e 4.975/09 e a REPRE-
SENTAÇÃO Nº 40/09. ENCERRAMENTO: O Primeiro-
Vice-Presidente encerrou os trabalhos às quinze horas 
e trinta e oito minutos, tendo antes, porém, convocado 
reunião para eleição do Presidente da Comissão para 
o dia nove de setembro, às quatorze horas, no Plenário 
6. E, para constar, eu                    , Kátia da Consolação 
dos Santos Viana, Secretária, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Deputado Alexan-
dre Silveira               e pelo Primeiro-Vice-Presidente, 
Deputado Raul Jungmann                   , e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 29ª Reunião, Realizada em 9 de setem-
bro de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e seis minutos do 
dia nove de setembro de dois mil e nove, reuniu-se ordi-
nariamente a Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado, no Plenário 5, Anexo II da 
Câmara dos Deputados, para a eleição do Presidente 
deste órgão técnico, em face da renúncia do Deputa-
do Alexandre Silveira, publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados no dia três de setembro do corrente. 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Deputado Raul 
Jungmann, na qualidade de Primeiro-Vice-Presidente. 
A lista de presença registrou o comparecimento dos 
Deputados Raul Jungmann, Primeiro-Vice-Presidente; 
Laerte Bessa, Segundo-Vice-Presidente; William Woo, 
Terceiro-Vice-Presidente; Alexandre Silveira, Antonio 
Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, 
Capitão Assumção, Domingos Dutra, Fernando Marroni, 
Fernando Melo, Francisco Tenorio, João Campos, Major 
Fábio, Marina Maggessi e Perpétua Almeida – Titula-
res; Guilherme Campos, Hugo Leal, Iriny Lopes, Paes 
de Lira, Paulo Rubem Santiago e Pompeo de Mattos – 
Suplentes. Compareceram ainda os Deputados Arnaldo 
Jardim, Fernando Coruja, Jorginho Maluly, Luiz Carlos 
Busato, Moreira Mendes e Sandra Rosado, não-mem-
bros. Deixaram de registrar presença os Deputados Enio 
Bacci e Neilton Mulim. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos 
e anunciou, conforme acordo de Lideranças, o nome da 
candidata ao cargo de Presidente, Deputada Marina 
Maggessi, indicada pelo Bloco PSDB, DEM, PPS. Ato 
contínuo, designou o Deputado Alexandre Silveira para 

servir como Secretário. Findo o processo de votação, 
constatada a coincidência entre o número de sobrecartas 
e o de votantes e processada a apuração, o Deputado 
Alexandre Silveira anunciou o resultado, proclamando 
eleita por unanimidade para o cargo de Presidente a De-
putada Marina Maggessi, com dez votos. Reassumindo 
a presidência, o Deputado Raul Jungmann convidou o 
Presidente eleita a tomar assento à Mesa, declarando-a 
empossada. Antes de passar a palavra à Presidente 
eleita, o Deputado Raul Jungmann parabenizou-a pela 
eleição, especialmente por se tornar a primeira mulher 
a presidir a Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, desejando-lhe votos de boa sorte. 
Aproveitou para ressaltar e louvar o brilhante trabalho 
do Deputado Alexandre Silveira à frente da Comissão, 
desejando-lhe sucesso em seu novo desafio de presidir 
a CPI da Violência Urbana. Com a palavra, a Deputada 
Marina Maggessi se disse muito emocionada e prestou 
agradecimentos a todos, especialmente ao seu partido, 
o PPS, que a havia apoiado em sua candidatura. Em 
seguida concedeu a palavra aos Deputados Moreira 
Mendes, Laerte Bessa, Antonio Carlos Biscaia, Perpé-
tua Almeida, Bispo Gê Tenuta, Francisco Tenório, Paes 
de Lira, João Campos, Major Fábio, Fernando Coruja, 
Arnaldo Faria de Sá, Pompeo de Mattos e Sandra Ro-
sado, todos unânimes em parabenizar-lhe pela eleição, 
além de desejar sucesso em seu trabalho à frente da 
Comissão de Segurança Pública. A Presidente eleita ex-
pressou agradecimentos especiais aos ex-Presidentes 
Alexandre Silveira, Raul Jungmann e João Campos; ao 
seu Partido, ao corpo técnico da Comissão, e a seus 
pares, na certeza de que juntos iriam trabalhar para a 
promoção de uma melhor segurança pública. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente 
encerrou os trabalhos às dezesseis horas e três minu-
tos, antes, porém, convocou reunião ordinária para o dia 
dezesseis de setembro, às quatorze horas, no Plenário 
6, para deliberação de proposições constantes em pau-
ta a ser divulgada. E, para constar, eu                 , Kátia 
da Consolação dos Santos Viana, Secretária, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pela 
Presidente, Deputada Marina Maggessi                   , e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 20ª Reunião Ordinária Realizada em 02 
de setembro de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos 
do dia dois de setembro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Turismo e Desporto, no Plenário 5 – 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
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dos Senhores Deputados Afonso Hamm – Presidente; 
Marcelo Teixeira, Eugênio Rabelo – Vice-Presidentes; 
Arnon Bezerra, Carlos Eduardo Cadoca, Edinho 
Bez, Eliene Lima, Fernando Lopes, Jackson Bar-
reto, José Airton Cirilo, Lídice da Mata, Lupércio 
Ramos e Valadares Filho – Titulares; Alex Canziani, 
Fátima Pelaes, Gilmar Machado, José Rocha, Sílvio 
Torres e Thelma de Oliveira – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Carlos Brandão, Deley, 
Fábio Faria, Jerônimo Reis, Jilmar Tatto e Otavio Lei-
te. ABERTURA: Havendo número regimental o Presi-
dente, Deputado Afonso Hamm, declarou abertos os 
trabalhos e informou que será feita uma homenagem 
ao Dia Nacional do Profissional de Educação Física, 
comemorado no último dia 01 de setembro, e, para 
tanto, convidou para comporem a mesa o Presidente 
do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), 
Senhor Jorge Steinhilber, e a Professora Jeanne Mar-
ques Cazelato, Presidenta do Conselho Regional de 
Educação Física do Estado do Rio Grande do Sul 
(CREF2/RS). O Presidente registrou a presença em 
plenário representantes dos Conselhos Regionais de 
Educação Física dos Estados de Pernambuco, Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Paraná e do Distrito Federal. 
O Presidente lembrou, ainda, que esta Comissão de 
Turismo e Desporto foi escolhida para sediar o lança-
mento da Campanha de 2009 como o Ano Nacional da 
Educação Física Escolar. Durante Seminário ralizado 
nesta Casa, fizeram uso da palavra em homenagem 
aos Profissionais de Educação Física os Senhores 
Deputados Sílvio Torres, Alex Canziani, que informou 
que está presente o Senhor Almir Adolfo Gruhn, Presi-
dente da Federação Internacional de Educação Física 
(FIEP), que foi convidado pelo Presidente a compor a 
mesa. Os Deputados Eliene Lima, José Rocha e Edi-
nho Bez também apresentaram suas homenagens. O 
senhor Jorge Steinhilber fez uso da palavra destacan-
do a relevância da Educação Física e da qualidade 
do exercício profissional pelo desenvolvimento da so-
ciedade. Após as apresentações e a homenagem da 
CTD aos Profissionais de Educação Física de todos 
o país, o Presidente colocou em apreciação as Ata da 
18ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada no dia 
19 de agosto de 2009 e da 19ª Reunião de Audiência 
Pública, realizada no dia 25 de agosto de 2009. Os 
Deputados Marcelo Teixeira e José Rocha solicitaram 
a dispensa da leitura das Atas. Colocadas em votação 
as solicitações foram aprovadas. As Atas foram colo-
cadas em votação, e foram aprovadas. O Presidente 
lembrou as datas de realizações dos próximos Fóruns 
Legislativos. O Deputado Marcelo Teixeira informou que 
só realizará o Fórum em Fortaleza se forem ambos os 
Ministros do Turismo e do Esporte. O Deputado Arnon 

Bezerra sugeriu que, mesmo com apenas um dos Mi-
nistros citados, deverá haver o Fórum de Fortaleza. A 
Deputada Thelma de Oliveira informou que as datas 
prováveis de realização em Cuiabá serão 15 ou 16 de 
outubro. O Presidente informou que a CTD recebeu 
uma Moção de Agradecimento da Associação Brasi-
leira de Bacharéis de Turismo (ABBTUR) pelo apoio 
à Regulamentação da Profissão de Turismólogo, com 
a presença da Sra. Tânia Omena, cuja íntegra foi lida 
pelo Presidente. EXPEDIENTE: Passou-se à ORDEM 
DO DIA: Item 1 – REQUERIMENTO Nº 194/09 – Do 
Sr. Silvio Torres – que “requer o aditamento do Reque-
rimento nº 193/2009, incluindo o jornalista Juca Kfouri 
na lista de convidados”. O Presidente passou a palavra 
ao Deputado Sílvio Torres para que encaminhasse o 
Requerimento. Colocado em votação, o Requerimen-
to foi aprovado. O Deputado Sílvio Torres solicitou que 
seja marcada o quanto antes essa Audiência Pública. 
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: Tramitação Ordinária. Item 2 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.850/08 – Do Sr. Bernardo Ariston – que “altera a 
redação dos arts. 155 e 157 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”. Relatora: 
Deputada Lídice da Mata. Parecer: pela rejeição. O 
Presidente concedeu a palavra à Relatora, para defen-
der seu relatório. O Deputado Edinho Bez apresentou 
um Requerimento de Retirada desta Proposição da 
Ordem do Dia. Colocado em votação o Requerimento 
de Retirada foi aprovado. C – Proposições Sujeitas à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões: Tramita-
ção Ordinária. Item 3 – PROJETO DE LEI Nº 757/07 
– Do Sr. Professor Ruy Pauletti – que “dispõe sobre o 
Fundo de Incentivo ao Esporte Olímpico”. (Apensado: 
PL 3616/2008). Relator: Deputado Lupércio Ramos. 
Parecer: pela rejeição deste e pela aprovação do PL 
3616/2008, apensado, conforme emenda. O Deputa-
do Sílvio Torres apresentou um Requerimento de Re-
tirada desta Proposição da Ordem do Dia. Colocado 
em votação o Requerimento de Retirada foi aprova-
do. Item 4 – PROJETO DE LEI Nº 3.586/08 – Do Sr. 
Bruno Araújo – que “acrescenta § 3º ao art. 52 da Lei 
nº 9.615, de 24 de março de 1998, e dá outras provi-
dências”. Relator: Deputado Valadares Filho. Parecer: 
pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados Juran-
dil Juarez e Otavio Leite, em 10/12/2008. O Deputado 
Sílvio Torres apresentou um Requerimento de Retira-
da desta Proposição da Ordem do Dia. Colocado em 
votação o Requerimento de Retirada foi aprovado. 
Item 5 – PROJETO DE LEI Nº 4.223/08 – Do Sr. Pau-
lo Rubem Santiago – que “altera a Lei nº 9.615, de 24 
de março de 1998, para impor limite no mandato dos 
dirigentes das entidades desportivas beneficiárias de 
recursos públicos”. (Apensado: PL 4862/2009) Relator: 
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Deputado Edinho Bez. Parecer: pela aprovação des-
te, com emendas, e pela rejeição do PL 4862/2009, 
apensado. O Deputado Sílvio Torres pediu vistas ao 
Projeto. Foi concedida vista ao Deputado Sílvio Torres. 
O Presidente agradeceu o comparecimento de todos 
e lembrou a todos a realização dos próximos Fóruns 
Legislativos nas cidades de Natal, Porto Alegre, Curi-
tiba e Salvador, nos próximos dia 10, 14, 21 e 28 de 
setembro, respectivamente. Nada mais havendo a tratar, 
a reunião foi encerrada às quinze horas e trinta e cinco 
e cinco minutos. E, para constar, eu                , James 
Lewis Gorman Júnior, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Afonso Hamm                 , e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

 
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”(POLÍCIA 
PORTUÁRIA FEDERAL).

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 3ª Reunião Ordinária, Realizada em 2 
de setembro de 2009.

Às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos 
do dia dois de setembro de dois mil e nove, reuniu-
se a Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à Proposta de Emenda à Constituição nº 59-A, de 
2007, do Sr. Márcio França, que “acrescenta disposi-
tivos ao art. 144, criando a Polícia Portuária Federal, 
e dá outras providências”, no Anexo II, Plenário 11 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Paulo Pimenta – Presidente; Arnaldo 
Faria de Sá – Relator; Antonio Carlos Biscaia, Capi-
tão Assumção, Indio da Costa, Major Fábio, Marina 
Maggessi, Neilton Mulim, Paes de Lira e William Woo 
– Titulares; Gonzaga Patriota – Suplente. Deixaram 
de comparecer os Deputados Beto Mansur, Eliseu 
Padilha, João Campos, Manoel Junior, Marcelo Ortiz, 
Paulo Rocha e Rose de Freitas. ABERTURA: Haven-
do número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 
2ª reunião, realizada no dia 12 de maio de 2009. O 
Deputado Arnaldo Faria de Sá solicitou a dispensa 
de leitura da Ata. Não houve discussão. Em votação, 
a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente in-
formou que 1) a partir de sua solicitação mediante os 
Requerimentos nºs 5094 e 5297, ambos de 2009, o 

Presidente da Casa, Deputado Michel Temer, havia 
deferido, ad referendum do Plenário, duas prorroga-
ções, por dez sessões ordinárias cada, do prazo de 
que dispunha a Comissão para examinar a 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 provi-
dências; 2) recebeu o Ofício nº 056/2009, do Deputado 
Paulo Rocha, por meio do qual justificava ausência à 
2ª Reunião desta Comissão; 3) OF/GAB/I/Nº 450, de 
13/5/2009, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Lí-
der do Bloco PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PtdoB, 
mediante o qual indicava o Deputado Paes de Lira 
como membro titular desta Comissão, em substituição 
ao Deputado Átila Lins; 4) Ofício nº 2182/09-GAB, de 
27/5/2009, do Deputado William Woo, no qual apre-
sentava justificativa de faltas às reuniões desta Co-
missão no período de 1º a 12 de junho de 2009, em 
razão de participação em viagem à Suécia e China, 
a convite dos Governos desses países, para estreitar 
parceria estratégica entre o Brasil e a Suécia e estudar 
metodologia de trabalho da polícia da China; 5) Ofício 
nº 2448/09-GAB, de 13/8/2009, do Deputado William 
Woo, no qual apresentava justificativa de ausência às 
reuniões da Comissão ocorridas no período de 17 a 
21 de agosto, pois intregraria missão empresarial ao 
Panamá. ORDEM DO DIA: A – Proposições Sujeitas à 
Apreciação do Plenário: DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
1 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
59/07 – Do Sr. Márcio França e outros – que “acres-
centa dispositivos ao art. 144, criando a Polícia Por-
tuária Federal, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. O Presidente concedeu 
a palavra ao Relator para proferir seu parecer. O 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator, apresentou 
seu parecer. Em seguida, foi concedida vista ao De-
putado Antonio Carlos Biscaia. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e quatro 
minutos, o Sr. Presidente pôs termo à reunião, antes 
convocando os membros para a reunião a realizar-se 
em 16 de setembro de 2009, às quatorze horas, em 
Plenário a ser definido do Anexo II da Câmara dos 
Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando o 
arquivo de áudio correspondente a integrar o acervo 
documental desta reunião. Para constar, eu,             , 
Luiz Claudio Alves dos Santos, Secretário, lavrei a 
presente Ata, que depois de lida e aprovada será 
assinada pelo Presidente, Deputado Paulo Pimen-
ta,                 e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS 
OS ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 3ª Reunião Ordinária, Realizada em 26 
de agosto de 2009.

Às quinze horas e dezenove minutos do dia vinte 
e seis de agosto de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão Especial para analisar todos os artigos ainda 
não regulamentados da Constituição Federal de 1988, 
no Anexo II, Plenário 15 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Regis de 
Oliveira – Coordenador; Arnaldo Faria de Sá, Cândido 
Vaccarezza, Cleber Verde, Fernando Coruja, João Dado 
e Osmar Serraglio – Titulares. Deixaram de compare-
cer os Deputados Aldo Rebelo, Bruno Araújo, Flávio 
Dino, Ibsen Pinheiro, João Paulo Cunha, José Eduardo 
Cardozo, José Genoíno, Marcelo Ortiz, Mário Negro-
monte, Roberto Magalhães, Solange Amaral e Vinicius 
Carvalho. Justificou a ausência o Deputado Mário Ne-
gromonte. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o senhor Coordenador declarou abertos os trabalhos 
e colocou à apreciação a ata da segunda reunião, re-
alizada no dia vinte e três de junho de dois mil e nove, 
que foi aprovada, sem restrições. EXPEDIENTE: O 
Coordenador deu conhecimento aos presentes do Ato 
da Presidência, de 23 de junho de 2009, que, em adi-
tamento ao Ato de Criação desta Comissão Especial, 
designa os Deputados Mário Negromonte (PP/BA) e 
Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) para compor a Comis-
são; do Ato da Presidência, de 12 de agosto de 2009, 
que, em aditamento ao Ato de Criação desta Comissão 
Especial, designa os Deputados João Dado (PDT/SP) 
e Marcelo Ortiz (PV/SP) para compor a Comissão; do 
Ofício de número 1150/09/SGM/P, de 15 de junho de 
2009, do Presidente Michel Temer, comunicando à Co-
missão o recebimento de Ofícios do Supremo Tribunal 
Federal, nos quais o STF informa a concessão parcial 
de Mandados de Injunção requeridos sob a alegação de 
inexistência de leis complementares regulamentadoras 
do art. 40, §4º da Constituição Federal. Dá conheci-
mento, também, de que o STF solicitou informações à 
Presidência da Câmara nos autos de outros Mandados 
de Injunção requeridos sob a mesma lógica de ausên-
cia de regulamentação do dispositivo constitucional 
supracitado e ainda do art. 7º, inciso XXI da Constitui-
ção Federal; e do Ofício de número 1449/09/SGM/P, 
de 10 de julho de 2009, do Presidente Michel Temer, 
comunicando à Comissão o recebimento de Ofícios do 
Supremo Tribunal Federal, nos quais o STF informa a 
concessão de provimento parcial de Mandados de In-
junção requeridos sob a alegação de inexistência de 

leis complementares regulamentadoras do art. 40, §4º 
da Constituição Federal. Dá conhecimento, também, 
de que o STF solicitou informações à Presidência da 
Câmara nos autos de outros Mandados de Injunção 
requeridos sob a mesma lógica de ausência de regu-
lamentação do dispositivo constitucional supracitado 
e ainda dos incisos XXI do art. 7º, X e XI do art. 37 
e V do art. 93 da Constituição Federal. ORDEM DO 
DIA: O Dep. Regis de Oliveira, Coordenador, informou 
que a reunião foi convocada para a apresentação das 
análises preliminares dos dispositivos constitucionais 
distribuídos aos membros da Comissão e deu conhe-
cimento aos presentes do recebimento, por parte da 
Comissão Especial, dos relatórios preliminares dos 
Deputados Roberto Magalhães, Cândido Vaccarezza e 
Solange Amaral. Informou também o atual andamento 
dos trabalhos e outras providências tomadas pela Co-
missão. ENCERRAMENTO: Às quinze horas e vinte 
e sete minutos, o Coordenador pôs termo à reunião. 
Para constar, eu,                  , Raquel Andrade de Fi-
gueiredo, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois 
de lida e aprovada será assinada pelo Coordenador 
da Comissão,                  , Deputado Regis de Oliveira, 
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando 
o arquivo de áudio correspondente a integrar o acervo 
documental desta reunião.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

O Presidente, Deputado Fábio Souto, avocou
PROJETO DE LEI Nº 5.892/09 – Do Poder Exe-

cutivo – que “altera os limites originais da Reserva 
Extrativista Marinha da Baía do Iguape, situada nos 
Municípios de Maragogipe e Cachoeira, Estado da 
Bahia, e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Fábio Souto, Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Abelardo Camarinha
TVR Nº 1.511/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
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so Nacional o ato constante da Portaria nº 1050, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Comunitária Cultural e de Comunicação 
de São José de Ubá executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São José de Ubá , Estado 
do Rio de Janeiro”.

Ao Deputado Antonio Carlos Chamariz
TVR Nº 1.480/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

634/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 89, de 25 
de março de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Cultural comunitária Rômulo Almeida executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ala-
goinhas, Estado da Bahia”.

Ao Deputado Beto Mansur
TVR Nº 1.481/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

634/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 102, de 25 de 
março de 2008, que outorga autorização a Associação 
Radiodifusão Comunitária Ativa de Vale do Anari exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Vale do Anari, Estado de Rondônia”.

TVR Nº 1.519/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1141, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Beneficente Cristã executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Vila Velha, Es-
tado do Espírito Santo”.

Ao Deputado Bilac Pinto
TVR Nº 1.482/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

634/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 154, de 01 de 
abril de 2009, que outorga autorização a Associação 
Comunitária Portal do Sertão executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Arcoverde, Estado 
de Pernambuco”.

TVR Nº 1.520/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1152, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação de Comunicação e Cultura de Cerro Ne-
gro executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Cerro Negro, Estado de Santa Catarina”.

Ao Deputado Bispo Gê Tenuta
TVR Nº 1.501/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-

so Nacional o ato constante da Portaria nº 887, de 19 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Comunitária Platinense executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santo Antônio 
da Platina, Estado do Paraná”.

TVR Nº 1.538/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 967, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Comunitária Amigos da Cidade de Pelo-
tas executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul”.

Ao Deputado Charles Lucena
TVR Nº 1.483/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

634/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 189, de 22 de 
abril de 2009, que outorga autorização a Associação 
Desenvolvimento Comunitário da Cultura, Esporte e 
Lazer de Fazenda Rio Grande executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Rio Grande , 
Estado do Paraná”.

TVR Nº 1.521/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1153, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Funda-
livre – Fundação Comunitária Antena Livre executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Uru-
ará, Estado do Pará”.

À Deputada Cida Diogo
TVR Nº 1.484/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

634/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 199, de 22 de 
abril de 2009, que outorga autorização a Associação 
Comunitária de Comunicaçaõ de Buritis executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Buritis, 
Estado de Rondônia”.

TVR Nº 1.522/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1167, de 
30 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Comunitária e Cultural para o Progresso 
de Ocara – ACCPO executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Ocara, Estado do Ceará”.

Ao Deputado Dr. Adilson Soares
TVR Nº 1.485/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 834, de 17 de 
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dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação de Difusão dos Amigos de Vila Alpina executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo”.

TVR Nº 1.523/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1169, de 
30 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Comunitária A Voz de Penedo executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pe-
nedo, Estado da Alagoas”.

Ao Deputado Edigar Mão Branca
TVR Nº 1.515/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

636/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1075, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária Liberdade FM de 
Catuípe executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Catuípe, Estado do Rio Grande do Sul”.

TVR Nº 1.543/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 985, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Associa-
ção Cultural Comunitária Jardim Terezópolis executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gua-
rulhos, Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Eleuses Paiva
TVR Nº 1.505/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1026, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Comunitária e Cultural Maracatu Glorioso 
do Timbó executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Igarassú, Estado de Pernambuco”.

TVR Nº 1.542/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 980, de 23 de 
dezembro de 2008, que autoriza a Associação dos Ami-
gos da Casa da Cultura do Sertão – Morro da Garça/
MG executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Morro da Garça, Estado de Minas Gerais”

Ao Deputado Emanuel Fernandes
TVR Nº 1.506/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1028, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Cultural e Social de Muniz Freire executar, 

pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mu-
niz Freire, Estado do Espírito Santo”.

Ao Deputado Eunício Oliveira
TVR Nº 1.486/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 835, de 17 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Cultural Comunitária Asa Dourada executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo”.

TVR Nº 1.524/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1180, de 30 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária de Radiodifusão Gentilense – AS-
CARGE executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Gentil, Estado do Rio Grande do Sul”.

Ao Deputado Francisco Rossi
TVR Nº 1.498/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 871, de 19 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Quarto Centenário executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Quarto Cente-
nário, Estado do Paraná”.

TVR Nº 1.525/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 902, de 22 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação dos Produtores Rurais executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Una, Estado 
da Bahia”.

Ao Deputado Gilmar Machado
TVR Nº 1.487/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 836, de 17 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Cultural Cívica Brasileira executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo , Es-
tado de São Paulo”.

TVR Nº 1.526/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 907, de 22 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária 26 de Julho executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
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radiodifusão comunitária na cidade de Sumaré, Esta-
do de São Paulo”.

Ao Deputado Glauber Braga
TVR Nº 1.514/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

636/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1071, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária Cultural e Desenvolvimento Social 
de Nova Alvorada – ACODESNA executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Nova Alvorada, 
Estado do Rio Grande do Sul”.

TVR Nº 1.540/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 976, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Associa-
ção Rádio Comunitária Nova Independência executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova 
Independência, Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Gustavo Fruet
TVR Nº 1.502/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 899, de 
22 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Cultural de Difusão Comunitária Boas No-
vas executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo”.

À Deputada Iriny Lopes
TVR Nº 1.488/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 838, de 17 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Cultural Amigos do Brooklin executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo”.

TVR Nº 1.527/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 908, de 22 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Cultural Comunitária Estância Turística de 
Itu executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Itu, Estado de São Paulo”.

Ao Deputado José Rocha
TVR Nº 1.489/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 840, de 17 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Cultural Comunitária da Paz executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 

de radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo”.

TVR Nº 1.528/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 913, de 22 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Cianorte – ACIANORT executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Cianorte, 
Estado do Paraná”.

Ao Deputado Lindomar Garçon
TVR Nº 1.503/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 900, de 22 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária Artística e Cultural de Apoio a Saú-
de e Instituições Sociais de Novo Horizonte executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Novo 
Horizonte, Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Lobbe Neto
TVR Nº 1.497/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 870, de 19 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Associa-
ção de Difusão Comunitária de Piraquê – TO executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pi-
raquê , Estado do Tocantins”.

À Deputada Luiza Erundina
TVR Nº 1.510/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1049, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Comunitária dos Amigos de Difusão, Ética 
e Moral executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio 
de Janeiro”.

TVR Nº 1.517/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1110, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação dos Moradores do Bairro Pedra Negra executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ijaci, 
Estado de Minas Gerais”.

Ao Deputado Manoel Salviano
TVR Nº 1.504/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 945, de 23 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 50851 

sociação Comunitária Cultural e Educadora de Olím-
pia executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Olímpia, Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Miro Teixeira
TVR Nº 1.518/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

636/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1112, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária Trabalho e Cidadania do Município 
de Maxaranguape executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Maxaranguape, Estado do 
Rio Grande do Norte”.

Ao Deputado Narcio Rodrigues
TVR Nº 1.490/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 841, de 
17 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Cultural Comunitária de Imirim executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo”.

TVR Nº 1.529/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 914, de 22 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Beneficente e Comunitária O Bom Samari-
tano executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Crisópolis, Estado da Bahia”.

Ao Deputado Nelson Proença
TVR Nº 1.507/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1030, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização 
a Associação dos Moradores do Terceiro Distrito de 
Aliança executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Aliança, Estado de Pernambuco”.

TVR Nº 1.539/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 971, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Grupo 
Ação Unida Pela Comunidade de Orindiúva executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Orin-
diúva, Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Paulo Bornhausen
TVR Nº 1.508/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1037, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 

Rádio Comunitária Cultura FM de Cachoeiras de Ma-
cacu executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de 
Janeiro”.

Ao Deputado Paulo Henrique Lustosa
PROJETO DE LEI Nº 29/07 – Do Sr. Paulo Bor-

nhausen – que “dispõe sobre a organização e explo-
ração das atividades de comunicação social eletrônica 
e dá outras providências”.

TVR Nº 1.491/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 842, de 17 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Mensagem de Esperança executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo”.

TVR Nº 1.530/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 916, de 22 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação dos Moradores do Bairro da Aparecida executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Uru-
cará, Estado do Amazonas”.

Ao Deputado Paulo Pimenta
TVR Nº 1.492/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 843, de 17 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Cultural Comunitária Ternura de Perus executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo”.

TVR Nº 1.531/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 929, de 
22 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Idealista de Itamari executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itamari, Esta-
do da Bahia”.

Ao Deputado Paulo Roberto Pereira
TVR Nº 1.493/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 844, de 
17 de dezembro de 2008, que outorga autorização 
a Associação Cultural Rádio Comunitária Tiradentes 
FM executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo”.
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TVR Nº 1.536/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 961, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural 
Nossa Terra executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Taiaçu, Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Paulo Teixeira
TVR Nº 1.499/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 879, de 
19 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Cultural e Educativa de Vidigal executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cia-
norte, Estado do Paraná”.

TVR Nº 1.516/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1086, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Associa-
ção do Movimento de Radiodifusão Alternativa de Ho-
rizontina executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Horizontina, Estado do Rio Grande do Sul”.

TVR Nº 1.532/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 943, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação de Difusão Comunitária Expeditense executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santo 
Expedito do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”.

À Deputada Professora Raquel Teixeira
TVR Nº 1.509/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

636/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1040, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Radiofônica Beneficente Grande Cobilândia Vila 
Velha executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo”.

Ao Deputado Ratinho Junior
TVR Nº 1.494/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 846, de 17 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Cultural de Radiodifusão de Vila Dalila executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo”.

TVR Nº 1.534/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 

Nacional o ato constante da Portaria nº 954, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Cultural Poeta Cruz e Souza executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Bebedouro, 
Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Rodrigo Rollemberg
TVR Nº 1.512/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1054, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Quatis 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Quatis, Estado do Rio de Janeiro”.

TVR Nº 1.541/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 977, de 23 de 
dezembro de 2008, que autoriza a Associação Comu-
nitária Educacional de Vista Alegre do Alto executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vista 
Alegre do Alto, Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Sandes Júnior
TVR Nº 1.495/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 847, de 17 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação e Movimento Comunitário Beneficente Educa-
tiva Cultural Saúde – AMBECS executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo”.

TVR Nº 1.533/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 950, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária Beneficente Cultural Encantadense 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Encantado, Estado do Rio Grande do Sul”.

À Deputada Solange Amaral
TVR Nº 1.544/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

637/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 987, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização 
a Associação Rádio Comunitária Schroeder Strasse 
FM executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina”.

Ao Deputado Uldurico Pinto
TVR Nº 1.513/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

636/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
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Nacional o ato constante da Portaria nº 1065, de 23 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Comunitária Novo Rio executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Rio das Ostras, 
Estado do Rio de Janeiro”.

Ao Deputado Wladimir Costa
TVR Nº 1.496/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 867, de 19 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Comunitária de Radiodifusão FM Conquista 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Porto Feliz , Estado de São Paulo”.

TVR Nº 1.535/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 955, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária de Radiodifusão de Tietê executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tietê, 
Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Zequinha Marinho
TVR Nº 1.500/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 885, de 19 de de-
zembro de 2008, que outorga autorização a Associação 
Cultural Abatiaense executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Abatiá, Estado do Paraná”.

TVR Nº 1.537/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 964, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária de Cultura e Recreação “Adven-
to” executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo”.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Eduardo Gomes, Presidente .

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E CONTROLE

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado Vanderlei Macris
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO FINANCEI-

RA E CONTROLE DE Nº 102/2009, LUIZ CARLOS 
HAULY – propõe a fiscalização e controle sobre as 

indenizações pagas pela comissão de anistia do Mi-
nistério da Justiça.

Sala da Comissão, 16 setembro de 2009 – De-
putado Silvio Torres, Presidente.

GRUPO DE TRABALHO 
DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS

ATA

GRUPO DE TRABALHO 
DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 4ª Reunião Ordinária Realizada em 2 
de setembro de 2009

Às quinze horas e dezoito minutos do dia dois 
de setembro de dois mil e nove, reuniu-se o Grupo de 
Trabalho de Consolidação das Leis, no Anexo II, Ple-
nário 08 da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados José Mentor – Coordenador; 
Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Reginaldo Lopes, 
Regis de Oliveira, Ricardo Tripoli e Roberto Magalhães 
– Titulares; Antonio Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Abicalil, Fátima Pelaes, Fernando Chucre, 
Milton Monti e Zezéu Ribeiro – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Arnaldo Jardim, Asdru-
bal Bentes, Bruno Araújo, Bruno Rodrigues, Cândido 
Vaccarezza, Carlos Bezerra, Flávio Dino, José Carlos 
Aleluia, José Eduardo Cardozo, Marcondes Gadelha, 
Miro Teixeira, Nelson Marquezelli, Paulo Maluf e San-
dro Mabel. ABERTURA: Havendo número regimen-
tal, o senhor Coordenador declarou abertos os tra-
balhos e colocou em apreciação a Ata da 3ª Reunião 
realizada no dia 19 de agosto de 2009. O Deputado 
Ricardo Tripoli solicitou a dispensa de leitura da Ata. 
Não houve discussão. Em votação, a Ata foi aprova-
da. EXPEDIENTE: O senhor Coordenador informou 
que: 1) o Grupo de Trabalho recebeu da Consultoria 
Legislativa da Casa informação técnica sobre a con-
solidação das leis de trânsito e nota técnica referen-
te à análise de questões penais, civis e processuais 
dos projetos de Lei de Consolidação nºs 7078/2002, 
679/2007, 4247/2008, 3800/2008 e 3343/2008; 2) a 
informação sobre leis de trânsito seria encaminhada 
ao Deputado Cândido Vaccarezza, responsável pela 
elaboração de projeto de lei de consolidação nessa 
área temática; 3) realizou reunião com o Presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJC), Deputado Tadeu Filippelli, em função de 
projetos de lei de consolidação que se encontravam 
naquela Comissão. A esse respeito esclareceu que, 
dos três projetos objetos da conversa, dois já se en-
contravam no Plenário da Casa e o terceiro, sob a 
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relatoria do Deputado Colbert Martins, deveria ser 
apreciado pela CCJC na próxima reunião. Tais projetos 
tratavam da legislação referente a saúde, previdência 
e assistência social, áreas temáticas em que a De-
putada Rita Camata havia colaborado na autoria ou 
relatoria enquanto integrante do GTCL; 4) em reunião 
com o Presidente da Casa, Deputado Michel Temer, 
ficou acordado que tão logo chegasse ao Plenário o 
terceiro projeto de lei de consolidação referente às 
leis sociais (saúde, previdência e assistência social), 
as três proposições seriam incluídas em pauta para 
deliberação, de modo que seria a primeira vez que 
projetos de lei de consolidação apreciados pelo GTCL 
seriam votados pelo Plenário da Casa. O Deputado 
Ricardo Tripolli aproveitou a oportunidade para infor-
mar que o projeto de lei de consolidação da legislação 
ambiental brasileira (PL nº 679/2007) encontrava-se 
pronto para deliberação na CCJC e, então, solicitou 
ao Coordenador que intercedesse junto ao Presi-
dente daquela Comissão para que o referido projeto 
também fosse apreciado e encaminhado ao Plenário 
ainda em 2009. O Coordenador disse que envidaria 
esforços para que isso ocorresse e, em seqüência, 
comunicou que, na reunião com o Presidente Michel 
Temer, esclareceu que o Deputado Miro Teixeira, em 
reunião do GTCL, havia solicitado a realização de Co-
missão Geral pelo Plenário da Casa a fim de debater 
o Projeto de Lei nº 1.987, de 2007, do Sr. Cândido 
Vaccarezza, que trata da consolidação das leis traba-
lhistas – Relator no GTCL Deputado Arnaldo Jardim. 
Sobre isso, o Coordenador anunciou a aquiescência 
do Presidente Michel Temer e informou que os De-
putados Arnaldo Jardim, Cândido Vaccarezza e Miro 
Teixeira já haviam indicado pessoas e entidades para 
participar da referida Comissão Geral. O Coordenador 
disse, ainda, que solicitaria à Secretaria do GTCL que 
encaminhasse sugestão aos gabinetes dos membros 
do Grupo de Trabalho para que os Deputados interes-
sados indicassem, até a terça-feira seguinte, nomes 
para participar da Comissão Geral sobre a legisla-
ção trabalhista. Ademais, o Coordenador registrou 
que haviam sido indicadas até aquele momento as 
seguintes pessoas e entidades: Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra); 
Associação Nacional de Procuradores do Trabalho 
(ANPT); Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do 
Trabalho (Sinait); Ministros do TST Mauricio Godinho 
Delgado, Luciano Castilho (aposentado) e Ives Gan-
dra da Silva Martins Filho; Cezar Brito, Presidente da 
OAB Nacional; Ministro Gilmar Mendes, Presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF); Ministro Carlos 
Lupi, do Ministério do Trabalho e Emprego e nomes 
da Academia USP, PUC, UnB, dentre outras. O Se-

nhor Coordenador ainda informou que estava con-
sultando os membros do GTCL sobre os temas que 
ainda estavam passíveis de designação de autoria, 
dentre os quais havia incluído o tema da Habitação 
e designado o Deputado Fernando Chucre para ela-
borar o referido projeto de lei de consolidação. Por 
fim, o Deputado José Mentor comunicou três áreas 
pendentes de designação – Leis de Finanças Públi-
cas e Orçamento, Leis Processuais Civis e Leis de 
Direito Internacional Público e Privado – e anunciou 
novas áreas temáticas para consolidação referentes 
a órgãos do Estado, quais sejam: Presidência da 
República, Tribunal de Contas da União, Defensoria 
Pública, Advocacia Geral da União, Ministério Público 
e Poder Judiciário. ORDEM DO DIA: Para apreciar o 
requerimento constante da pauta, o senhor Coorde-
nador transferiu a direção dos trabalhos ao Deputado 
Ricardo Tripolli, em conformidade com o disposto no 
art. 43 do Regimento Interno. A – Requerimentos: 1 – 
REQUERIMENTO Nº 15/09 – Do Sr. José Mentor – (PL 
3516/2008) – que “requer a realização de Audiência 
Pública para discutir o PL nº 3516/2008, que consoli-
da matéria referente a Telecomunicação e Radiodifu-
são”. APROVADO REQ 15/2009 PARA REALIZAÇÃO 
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR O PL Nº 
3516/2008, QUE CONSOLIDA MATÉRIA REFEREN-
TE A TELECOMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO. O 
Deputado José Mentor reassumiu a direção dos tra-
balhos e concedeu a palavra ao Deputado Fernando 
Chucre, que havia sido incumbido de elaborar projeto 
de lei de consolidação referente à legislação sobre 
habitação. Com a palavra, o parlamentar indagou se 
haveria um prazo preestabelecido para apresentação 
dos relatórios. O Coordenador informou que mantinha 
as orientações anteriores da Coordenação do GTCL, 
segundo as quais não havia um prazo determinado 
para apresentação dos relatórios. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador 
encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos, 
antes convocando os membros para a reunião a re-
alizar-se em 15 de setembro de 2009, às quatorze 
horas e trinta minutos, em Plenário a ser definido do 
Anexo II da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o seu acervo documental. E, para 
constar, eu             , Aparecida de Moura Andrade, 
Secretária Substituta, lavrei a presente Ata, que, por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Coorde-
nador, Deputado José Mentor,         , e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

SEÇÃO II
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Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Emiliano José - PT
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Geraldo Simões - PT
Jairo Carneiro - PP
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR

Jorge Khoury - DEM
José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Márcio Marinho - PR
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - PR
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Lima - PMDB
Marcos Montes - DEM
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Delgado - PT



Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Capitão Assumção - PSB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arnaldo Vianna - PDT
Arolde de Oliveira - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Paulo César - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PTB
Paulo Rattes - PMDB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP

Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Bispo Gê Tenuta - DEM
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Nechar - PV
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Eleuses Paiva - DEM
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chiarelli - PDT
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PTB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José C. Stangarlini - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Milton Vieira - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
Paes de Lira - PTC
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Alves - PTB
Roberto Santiago - PV
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Professor Victorio Galli - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB

Distrito Federal
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Ricardo Quirino - PR
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Chico Abreu - PR
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Marçal Filho - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Ricardo Barros - PP

Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC
Wilson Picler - PDT

Santa Catarina
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
José Carlos Vieira - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Emilia Fernandes - PT
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Geraldinho - PSOL
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto Pereira - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Fábio Souto (DEM)
1º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Afonso Hamm vaga do PSDB/DEM/PPS

Antônio Andrade vaga do PV Airton Roveda
Assis do Couto Camilo Cola
Benedito de Lira Carlos Alberto Canuto
Beto Faro Dalva Figueiredo
Celso Maldaner vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Darcísio Perondi

Dilceu Sperafico Eduardo Amorim
Flávio Bezerra vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Ernandes Amorim
Homero Pereira Eugênio Rabelo
Leandro Vilela Fernando Melo
Luciana Costa Geraldo Simões
Luis Carlos Heinze João Leão (Licenciado)
Moacir Micheletto Lázaro Botelho
Moises Avelino Márcio Marinho
Nazareno Fonteles Nilson Mourão
Nelson Meurer Paulo Piau
Odílio Balbinotti Rose de Freitas
Osvaldo Reis Vadão Gomes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Chaves Vander Loubet
Tatico Veloso
Valdir Colatto Vignatti
Waldemir Moka Washington Luiz

Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Betinho Rosado
Fábio Souto Carlos Melles vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Humberto Souto Cláudio Diaz
Jairo Ataide Eduardo Sciarra
Leonardo Vilela Félix Mendonça vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Francisco Rodrigues
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Jerônimo Reis

Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB João Oliveira vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Onyx Lorenzoni Júlio Cesar
Vitor Penido Leandro Sampaio
Wandenkolk Gonçalves Marcos Montes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano

1 vaga Silvio Lopes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dagoberto
Giovanni Queiroz vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Coelho Filho Mário Heringer
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Edson Duarte

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo Átila Lins
Fernando Melo Eduardo Valverde
Henrique Afonso Francisco Praciano
Márcio Marinho Lúcio Vale
Natan Donadon Lupércio Ramos
Silas Câmara Marinha Raupp
Washington Luiz Neudo Campos
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Zé Geraldo
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zequinha Marinho vaga do

PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Nilson Pinto Marcio Junqueira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Wandenkolk Gonçalves

2 vagas Zenaldo Coutinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Valtenir Pereira

Maria Helena Vanessa Grazziotin
Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS

Sebastião Bala Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sergio Petecão
PV

Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA



Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Angela Amin vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Mansur Angelo Vanhoni
Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi
Charles Lucena Antonio Palocci
Cida Diogo Beto Faro
Dr. Adilson Soares Celso Russomanno
Eunício Oliveira Colbert Martins
Francisco Rossi Eliene Lima
Gilmar Machado Fernando Ferro
Iriny Lopes Flávio Bezerra
Jader Barbalho João Matos
José Rocha José Carlos Araújo
Paulo Henrique Lustosa Luiz Fernando Faria
Paulo Pimenta Márcio Marinho
Paulo Roberto Pereira Mendes Ribeiro Filho
Paulo Teixeira Nelson Meurer
Ratinho Junior Olavo Calheiros
Sandes Júnior Sabino Castelo Branco
Wladimir Costa Silas Câmara
Zequinha Marinho Takayama
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Wellington Fagundes
(Licenciado)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bispo Gê Tenuta Andreia Zito
Eduardo Gomes Arnaldo Jardim
Eleuses Paiva Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes Clóvis Fecury

Gustavo Fruet
Duarte Nogueira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manoel Salviano Indio da Costa
Narcio Rodrigues vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Jorginho Maluly

Nelson Proença José Aníbal
Paulo Bornhausen José Mendonça Bezerra
Professora Raquel Teixeira Julio Semeghini
Solange Amaral Lobbe Neto
Vic Pires Franco Raul Jungmann
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Ariosto Holanda
Glauber Braga Fábio Faria
Luiza Erundina Jô Moraes
Miro Teixeira Sueli Vidigal
Rodrigo Rollemberg Wilson Picler

Uldurico Pinto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Edigar Mão Branca José Paulo Tóffano
Lindomar Garçon vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Arnaldo Faria de Sá Carlos Willian
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Celso Russomanno
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Décio Lima
Ciro Nogueira Dilceu Sperafico
Colbert Martins Domingos Dutra
Eduardo Cunha Dr. Rosinha
Eliseu Padilha Eduardo Amorim
Emiliano José Fátima Bezerra
Geraldo Pudim vaga do PV George Hilton
Gerson Peres Hugo Leal
Jefferson Campos Ibsen Pinheiro
João Paulo Cunha Jaime Martins
José Eduardo Cardozo Jair Bolsonaro
José Genoíno João Magalhães
José Mentor José Guimarães
Magela Leo Alcântara
Marçal Filho Luiz Couto
Marcelo Guimarães Filho Maria do Rosário
Marcelo Itagiba Maria Lúcia Cardoso
Maurício Quintella Lessa Maurício Rands
Mauro Benevides Mauro Lopes
Mendes Ribeiro Filho Miguel Corrêa
Nelson Trad Nelson Bornier
Osmar Serraglio Odílio Balbinotti
Paes Landim Paulo Rattes
Paulo Maluf Ricardo Barros
Regis de Oliveira Sabino Castelo Branco
Rubens Otoni Sandes Júnior
Sérgio Barradas Carneiro Sandro Mabel
Tadeu Filippelli Wilson Santiago

Vicente Arruda
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Vilson Covatti
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Silveira
Arolde de Oliveira Arnaldo Madeira
Bonifácio de Andrada Bispo Gê Tenuta
Efraim Filho Bruno Araújo
Felipe Maia Carlos Melles
Fernando Coruja Edson Aparecido
Indio da Costa vaga do PSOL Humberto Souto
João Almeida Jairo Ataide
João Campos Jorginho Maluly
José Carlos Aleluia Major Fábio
José Maia Filho Moreira Mendes

Jutahy Junior
Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Mendonça Prado Paulo Bornhausen
Paulo Magalhães Renato Amary
Roberto Magalhães Ricardo Tripoli
Zenaldo Coutinho Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Solange Amaral

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vic Pires Franco

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Eduardo Lopes
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen
Márcio França vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Marcos Medrado



Sandra Rosado Pompeo de Mattos
Sérgio Brito vaga do PSDB/DEM/PPS Sergio Petecão
Valtenir Pereira Silvio Costa
Vieira da Cunha
Wolney Queiroz

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Sarney Filho

PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Chico Alencar

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Ana Arraes (PSB)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz vaga do PSDB/DEM/PPS Ciro Nogueira
Celso Russomanno Eduardo da Fonte
Elismar Prado João Carlos Bacelar
Elizeu Aguiar José Eduardo Cardozo
Filipe Pereira Leandro Vilela vaga do PV

José Carlos Araújo Roberto Britto
Luiz Bittencourt Sandes Júnior
Neudo Campos Sérgio Barradas Carneiro
Tonha Magalhães Vital do Rêgo Filho
Vinicius Carvalho Wellington Roberto
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Wladimir Costa

(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Carlos Sampaio Bruno Rodrigues
Dimas Ramalho Cezar Silvestri
Ricardo Tripoli Felipe Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rogerio Lisboa Julio Semeghini
Walter Ihoshi Milton Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Nilmar Ruiz

Paulo Abi-ackel
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Chico Lopes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wolney Queiroz

Júlio Delgado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
1 vaga

PV

Dr. Nechar
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL
Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Edmilson Valentim (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: João Maia (PR)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edson Ezequiel Aelton Freitas
Jairo Carneiro Antônio Andrade
João Maia Armando Monteiro
José Guimarães Carlos Eduardo Cadoca
Jurandil Juarez Elizeu Aguiar vaga do PSDB/DEM/PPS

Miguel Corrêa Maurício Trindade vaga do PHS

Nelson Goetten Natan Donadon
Renato Molling Rebecca Garcia
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Ricardo Berzoini

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Silas Brasileiro

Vilson Covatti
Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Guilherme Campos
Fernando de Fabinho Manoel Salviano
Leandro Sampaio Moreira Mendes

Luiz Paulo Vellozo Lucas
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Coelho Filho

Dr. Ubiali Valadares Filho
Edmilson Valentim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Laurez Moreira
Vanessa Grazziotin vaga do PHS

PHS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Acélio Casagrande
Chico Abreu Benedito de Lira
Emilia Fernandes Chico da Princesa
Flaviano Melo José Airton Cirilo
Francisco Praciano Jurandy Loureiro
João Carlos Bacelar vaga do PSDB/DEM/PPS Leonardo Monteiro
José Chaves Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo Pepe Vargas

Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

1 vaga

(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra Arnaldo Jardim



Fernando Chucre Gustavo Fruet
João Bittar Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB José Carlos Vieira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen Flávio Dino
Fernando Chiarelli Silvio Costa
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Osmar Júnior

PV
José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra Antonio Bulhões vaga do PHS

Edmar Moreira vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Abicalil
Janete Rocha Pietá Iriny Lopes
Lucenira Pimentel José Linhares
Luiz Couto Lincoln Portela
Pastor Pedro Ribeiro Luiz Alberto
Pedro Wilson Paes de Lira
Suely Pastor Manoel Ferreira
Veloso Paulo Henrique Lustosa
1 vaga (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Eduardo Barbosa
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

2 vagas 2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Rubem Santiago

Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS

Miguel Martini
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PRB
Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 1 vaga
1 vaga

PV
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS Geraldinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Angela Portela
Angelo Vanhoni Charles Lucena
Antônio Carlos Biffi Chico Abreu
Bel Mesquita Elismar Prado
Carlos Abicalil Emiliano José
Fátima Bezerra Eudes Xavier
Gastão Vieira (Licenciado) Fernando Nascimento
Iran Barbosa Geraldo Resende
João Matos Jairo Carneiro
Joaquim Beltrão José Linhares
Joseph Bandeira Marcelo Almeida
Lelo Coimbra Mauro Benevides
Maria do Rosário Osmar Serraglio
Neilton Mulim Pedro Wilson
Osvaldo Biolchi Roberto Alves
Professor Setimo vaga do PSDB/DEM/PPS Rodrigo Rocha Loures

Raul Henry vaga do PV (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Reginaldo Lopes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Clóvis Fecury
Eduardo Barbosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorginho Maluly Eleuses Paiva
Lobbe Neto Lira Maia
Nilmar Ruiz Luiz Carlos Setim
Pinto Itamaraty Narcio Rodrigues
Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Paulo Magalhães

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Professor Ruy Pauletti
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Professora Raquel Teixeira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes de Matos

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Lídice da Mata

Átila Lira Luiza Erundina
Paulo Rubem Santiago Severiano Alves
Wilson Picler vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de
Oliveira vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)



Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Aelton Freitas Bilac Pinto
Andre Vargas Edgar Moury vaga do PSOL

Antonio Palocci Eduardo Cunha
Armando Monteiro João Magalhães
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
Gladson Cameli Jorge Boeira
João Pizzolatti Leonardo Quintão
Marcelo Castro Magela
Pedro Eugênio Maurício Quintella Lessa
Pedro Novais Osvaldo Biolchi
Pepe Vargas Paulo Maluf
Ricardo Barros Pedro Henry
Ricardo Berzoini Professor Setimo
Rodrigo Rocha Loures Reginaldo Lopes
Vicentinho Alves Tonha Magalhães
Vignatti Vital do Rêgo Filho
Virgílio Guimarães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Zonta

Wilson Santiago
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Carlos Melles João Almeida
Félix Mendonça João Bittar vaga do PV

Guilherme Campos João Oliveira
Ilderlei Cordeiro José Carlos Aleluia
Júlio Cesar José Maia Filho
Julio Semeghini Nelson Proença vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Hauly
Paulo Renato Souza

(Licenciado)
Luiz Carreira vaga do PV Rodrigo de Castro
(Dep. do PV ocupa a vaga) 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Julião Amin

Silvio Costa
Osmar Júnior vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Pereira da Silva

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV

Ciro Pedrosa vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSOL

Geraldinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Silvio Torres (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSDB)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Léo Vivas (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza vaga do

PSDB/DEM/PPS Augusto Farias

Carlos Willian Celso Russomanno

Devanir Ribeiro Edinho Bez
João Magalhães José Mentor
Leo Alcântara Jurandil Juarez
Márcio Reinaldo Moreira Luis Carlos Heinze
Paulo Rattes Luiz Sérgio
Simão Sessim Paulo Rocha
Solange Almeida Vicentinho Alves
Vadão Gomes (Dep. do PHS ocupa a vaga)
Wellington Roberto

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Bruno Araújo
Milton Vieira Duarte Nogueira

Rodrigo Maia
Humberto Souto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rômulo Gouveia José Carlos Machado
Silvio Torres José Carlos Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

Vanderlei Macris
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo Daniel Almeida
Sueli Vidigal Márcio França

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Roberto Britto (PP)
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eduardo Amorim Angelo Vanhoni
Eliene Lima Fátima Bezerra
Emilia Fernandes Fernando Ferro
Francisco Praciano Lincoln Portela
Iran Barbosa Mário de Oliveira

Janete Rocha Pietá
Nazareno
Fonteles

Jurandil Juarez
Rodrigo Rocha

Loures

Leonardo Monteiro
Sabino Castelo

Branco
Pedro Wilson Silas Câmara
Roberto Britto 1 vaga
Vadão Gomes vaga do PV

PSDB/DEM/PPS
José Carlos Vieira Paulo Bornhausen
Luiz Carlos Setim Rodrigo Maia
(Dep. do PV ocupa a vaga) 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina Glauber Braga
Sebastião Bala Rocha João Dado

PV
Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Sônia Hypolito



Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
2º Vice-Presidente: Jurandy Loureiro (PSC)
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jurandy Loureiro Aline Corrêa
Leonardo Monteiro Fernando Marroni
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Piau Moacir Micheletto
Rebecca Garcia Paulo Roberto Pereira
Zé Geraldo Paulo Teixeira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Valdir Colatto

(Dep. do PV ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
André de Paula vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Antonio Feijão

Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim

Gervásio Silva
Cezar Silvestri vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Germano Bonow

Marcos Montes Luiz Carreira

Marina Maggessi
Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Roberto Rocha
Nilson Pinto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodovalho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Miro Teixeira

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PV

Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Gabeira

Edson Duarte vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sarney Filho
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Albérico Filho Andre Vargas
Alexandre Santos Chico D'angelo
Bernardo Ariston Edinho Bez
Carlos Alberto Canuto Edio Lopes
Eduardo da Fonte Edson Ezequiel
Eduardo Valverde Jilmar Tatto
Ernandes Amorim João Pizzolatti
Fernando Ferro Leonardo Quintão
Fernando Marroni Luiz Bassuma

Jorge Boeira Maurício Quintella Lessa
José Otávio Germano vaga do

PSDB/DEM/PPS Pedro Eugênio

José Santana de Vasconcellos
Pedro Fernandes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Alberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Simão Sessim
Luiz Fernando Faria Solange Almeida
Marcos Lima Tatico

Nelson Bornier
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Rose de Freitas (Dep. do PV ocupa a vaga)
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Bruno Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Betinho Rosado Carlos Brandão
Bruno Rodrigues Eduardo Gomes
João Oliveira Eduardo Sciarra
Marcio Junqueira Gervásio Silva
Paulo Abi-ackel José Carlos Aleluia
Silvio Lopes Nelson Proença
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paulo Bornhausen

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Átila Lira
Brizola Neto vaga do PSDB/DEM/PPS Davi Alves Silva Júnior
Julião Amin Silvio Costa

Marcos Medrado
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fábio Ramalho
Ciro Pedrosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Fernando Aparecido de
Oliveira

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Andre Zacharow

Arlindo Chinaglia
Arnon Bezerra vaga do

PSDB/DEM/PPS

Átila Lins Carlos Zarattini
Dr. Rosinha Gladson Cameli
George Hilton Jackson Barreto
Ibsen Pinheiro Janete Rocha Pietá
Íris de Araújo Jefferson Campos
Jair Bolsonaro José Genoíno
Luiz Sérgio Lelo Coimbra vaga do PV

Maria Lúcia Cardoso Luciana Costa
Maurício Rands Márcio Reinaldo Moreira

Nilson Mourão
Paes Landim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Takayama Pastor Pedro Ribeiro



(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paulo Pimenta

(Dep. do PV ocupa a vaga) Raul Henry
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Regis de Oliveira

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo André de Paula

Claudio Cajado
Antonio Carlos Mendes

Thame

Francisco Rodrigues
Bispo Gê Tenuta vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Professor Ruy Pauletti Bonifácio de Andrada
Raul Jungmann José C. Stangarlini
Renato Amary Luiz Carlos Hauly
Rodrigo de Castro Marina Maggessi
Urzeni Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

William Woo
Nelson Proença vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Walter Ihoshi
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Aldo Rebelo
Capitão Assumção vaga do

PSDB/DEM/PPS

Damião Feliciano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Júlio Delgado

Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Vieira da Cunha

Severiano Alves
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de Oliveira
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Marina Maggessi (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)
3º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Elizeu Aguiar vaga do PV

Arnaldo Faria de Sá Hugo Leal
Domingos Dutra Iriny Lopes
Fernando Marroni Janete Rocha Pietá
Fernando Melo José Genoíno
Laerte Bessa Lincoln Portela
Neilton Mulim Marcelo Itagiba

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Marcelo Melo

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Mauro Lopes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paes de Lira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta Guilherme Campos
João Campos Pinto Itamaraty
Major Fábio Rogerio Lisboa
Marina Maggessi vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Raul Jungmann vaga do PV

William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Glauber Braga
Enio Bacci vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Gonzaga Patriota vaga do PSDB/DEM/PPS

Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Perpétua Almeida vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Pompeo de Mattos vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Antonio Carlos Chamariz
Aline Corrêa Antonio Cruz
Andre Zacharow vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Arlindo Chinaglia

Angela Portela Assis do Couto
Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS Bel Mesquita
Armando Abílio vaga do PSOL Carlos Bezerra
Chico D'angelo Geraldo Pudim
Darcísio Perondi Henrique Afonso
Dr. Paulo César Iran Barbosa
Elcione Barbalho Íris de Araújo
Fátima Pelaes Moises Avelino vaga do PSOL

Geraldo Resende Nazareno Fonteles
Henrique Fontana vaga do PSDB/DEM/PPS Neilton Mulim
Jofran Frejat Roberto Britto
José Linhares Simão Sessim
Luiz Bassuma Solange Almeida
Maurício Trindade Waldemir Moka
Rita Camata 1 vaga
Roberto Alves
Saraiva Felipe
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Andreia Zito
Eduardo Barbosa Eleuses Paiva
Germano Bonow Fernando Coruja
José C. Stangarlini Geraldo Thadeu
José Carlos Vieira João Campos
Lael Varella Jorginho Maluly
Raimundo Gomes de Matos Leandro Sampaio



(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Leonardo Vilela

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

1 vaga Ronaldo Caiado
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jô Moraes Marcelo Serafim
Manato Mário Heringer
Ribamar Alves Mauro Nazif
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Armando Abílio
Eudes Xavier Carlos Santana
Fernando Nascimento Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS

Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Emilia Fernandes
Hermes Parcianello Filipe Pereira
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli
Laerte Bessa José Otávio Germano
Luciano Castro Nelson Pellegrino (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Osvaldo Reis
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Sandro Mabel
Paulo Rocha Vinicius Carvalho

Pedro Henry
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)

Sabino Castelo Branco
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Sérgio Moraes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Major Fábio Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Ilderlei Cordeiro vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

João Campos

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Jorginho Maluly

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

José Carlos Aleluia

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Alice Portugal vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manuela D'ávila vaga do PSDB/DEM/PPS Maria Helena
Mauro Nazif vaga do PSDB/DEM/PPS Sandra Rosado
Paulo Pereira da Silva Sebastião Bala Rocha

1 vaga
Vanessa Grazziotin vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca
Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Afonso Hamm (PP)
1º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
2º Vice-Presidente: Eugênio Rabelo (PP)
3º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Alex Canziani
Arnon Bezerra Cida Diogo
Carlos Eduardo Cadoca Fátima Pelaes
Deley Gilmar Machado
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Hermes Parcianello
Eliene Lima João Pizzolatti
Eugênio Rabelo vaga do PSDB/DEM/PPS Joaquim Beltrão
Fernando Lopes José Rocha
Jackson Barreto Vicentinho

Jilmar Tatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
José Airton Cirilo
Lupércio Ramos vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Teixeira
PSDB/DEM/PPS

Carlos Brandão Albano Franco
Jerônimo Reis Fábio Souto
Otavio Leite Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Torres

Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Fábio Faria Ademir Camilo
Lídice da Mata Laurez Moreira
Valadares Filho Manuela D'ávila
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Jaime Martins (PR)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)



Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Airton Roveda vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Aelton Freitas
Alberto Silva Beto Mansur
Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS Devanir Ribeiro
Carlos Santana Eliseu Padilha
Carlos Zarattini Flaviano Melo
Chico da Princesa José Chaves
Décio Lima Marcelo Teixeira
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcos Lima
Geraldo Simões Nelson Bornier
Hugo Leal Nelson Trad
Jaime Martins Pedro Chaves
Lázaro Botelho Renato Molling
Leonardo Quintão Rita Camata vaga do PSDB/DEM/PPS

Lúcio Vale vaga do PV Rubens Otoni
Marcelo Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS Sérgio Moraes

Marinha Raupp
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Mauro Lopes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Olavo Calheiros
Pedro Fernandes
Professor Victorio Galli vaga do

PSDB/DEM/PPS

Roberto Britto
Silas Brasileiro

PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo
Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Arolde de Oliveira
José Mendonça Bezerra Emanuel Fernandes
Vanderlei Macris Fernando Chucre
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Lael Varella

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Roberto Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Walter Ihoshi
(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Davi Alves Silva Júnior Perpétua Almeida
Giovanni Queiroz Sérgio Brito
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Fábio Ramalho
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Coordenador: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Ibsen Pinheiro
Osmar Serraglio

PT
Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Genoíno

DEM
Roberto Magalhães
Solange Amaral

PSDB
Bruno Araújo

PP
Jairo Carneiro

PDT
João Dado

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PV
Marcelo Ortiz

PPS
Fernando Coruja

PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino

PSC
Regis de Oliveira

PRB
Cleber Verde

PTdoB
Vinicius Carvalho
Secretário(a): Raquel Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE TENHAM POR

OBJETIVO O COMBATE À PIRATARIA.
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP)
Relator: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno Bilac Pinto
Jurandil Juarez Eduardo Valverde
Maria do Rosário Laerte Bessa
Maurício Quintella Lessa Mauro Lopes
Paulo Roberto Pereira Paulo Henrique Lustosa
Pedro Chaves Renato Molling

Regis de Oliveira
Waldir Maranhão

(Licenciado)
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Augusto Carvalho

(Licenciado)



Duarte Nogueira Carlos Sampaio
Guilherme Campos Emanuel Fernandes
Julio Semeghini 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Beto Albuquerque
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Lindomar Garçon

PRB
Marcos Antonio 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior, Sala 150-A
Telefones: 3216-6204
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PREPARAR AS
COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DA

INAUGURAÇÃO DE BRASÍLIA E DA TRANSFERÊNCIA DO
CONGRESSO NACIONAL PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL.
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Osório Adriano (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB
Laerte Bessa
Tadeu Filippelli

PT
Magela
Marco Maia

DEM
Osório Adriano

PR
Jofran Frejat

PSB
Rodrigo Rollemberg
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO COMÉRCIO.
Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Neudo Campos (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Elizeu Aguiar Aelton Freitas
José Mentor Carlos Zarattini
Jurandil Juarez Janete Rocha Pietá
Marcelo Melo 6 vagas
Miguel Corrêa
Nelson Goetten
Neudo Campos
Paulo Pimenta
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Osório Adriano Walter Ihoshi
Raimundo Gomes de Matos 3 vagas
Vanderlei Macris
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif

Valadares Filho 1 vaga
PV

Roberto Santiago Edigar Mão Branca
PSOL

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA AGRICULTURA.
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
3º Vice-Presidente: Beto Faro (PT)
Relator: Abelardo Lupion (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Assis do Couto Anselmo de Jesus
Beto Faro Antônio Andrade
Dalva Figueiredo Fernando Melo
Eduardo Amorim Geraldo Simões
Homero Pereira Marinha Raupp
Lelo Coimbra Valdir Colatto
Luis Carlos Heinze Zonta
Paulo Piau 2 vagas
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Jairo Ataide
Duarte Nogueira Leonardo Vilela
Onyx Lorenzoni Luiz Carlos Setim
Wandenkolk Gonçalves Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fernando Coelho Filho Átila Lira
Giovanni Queiroz Rodrigo Rollemberg

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-622532

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA INDÚSTRIA.
Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Pedro Eugênio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Jilmar Tatto
Camilo Cola Jurandy Loureiro
João Maia Vander Loubet
Lupércio Ramos Zé Geraldo
Marcelo Almeida 5 vagas
Pedro Eugênio
Reginaldo Lopes
Renato Molling
Silas Câmara vaga do PSOL



1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Albano Franco Arnaldo Jardim

Alfredo Kaefer
Fernando de

Fabinho
Jorge Khoury 3 vagas
Luiz Carreira
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Marcelo Serafim

Paulo Rubem Santiago
Perpétua
Almeida

PV
Edigar Mão Branca Marcelo Ortiz

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NOS SERVIÇOS E EMPREGO.
Presidente: Fábio Ramalho (PV)
1º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Carlos Santana
Carlos Eduardo Cadoca Eudes Xavier
Fernando Nascimento Fátima Pelaes
Gorete Pereira Jurandy Loureiro
Natan Donadon Luciano Castro
Paulo Rocha Luiz Carlos Busato
Pedro Fernandes Nelson Pellegrino (Licenciado)
Rose de Freitas Rebecca Garcia
Vicentinho 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Raul Jungmann
Arnaldo Jardim 4 vagas
Efraim Filho
Major Fábio
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Alice Portugal
Paulo Pereira da Silva Sandra Rosado

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PSOL
Geraldinho Chico Alencar
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO SISTEMA FINANCEIRO E MERCADO.
Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)

3º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Devanir Ribeiro
Armando Monteiro Eduardo Amorim
Celso Maldaner Fernando Marroni
Gilmar Machado Iriny Lopes
José Rocha João Magalhães
Leonardo Quintão Paulo Henrique Lustosa
Paulo Maluf 3 vagas
Regis de Oliveira
Ricardo Berzoini

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Arnaldo Jardim
Humberto Souto 4 vagas
José Carlos Aleluia
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Paulo Bornhausen

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Silvio Costa
Jô Moraes 1 vaga
Miro Teixeira

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
Chico Abreu Carlos Santana
Elcione Barbalho Fátima Bezerra
Fernando Ferro Filipe Pereira
Fernando Lopes Luiz Couto
George Hilton 4 vagas
José Eduardo Cardozo
Magela
Pastor Manoel Ferreira
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim
Emanuel

Fernandes
Claudio Cajado 3 vagas



João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Pompeo de

Mattos
Lídice da Mata 1 vaga

PV

Sarney Filho
Fernando

Gabeira
PHS

Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Relator: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Bilac Pinto
Antonio Carlos Biscaia Geraldo Pudim
Dalva Figueiredo Nazareno Fonteles
José Santana de Vasconcellos Pastor Pedro Ribeiro
Márcio Reinaldo Moreira Ricardo Barros
Mauro Lopes Veloso
Miguel Corrêa 3 vagas
Nelson Trad
Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes João Almeida
Paulo Abi-ackel Lael Varella
Vitor Penido 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado 2 vagas
Marcos Medrado

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PRB
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007,

DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O
ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O

CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS".
Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Relator: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Antonio Carlos Biscaia

Antonio Bulhões Átila Lins
Augusto Farias Eduardo Amorim
Benedito de Lira Elismar Prado
Dr. Rosinha Joaquim Beltrão
Eduardo Valverde 4 vagas
Mauro Benevides
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Efraim Filho Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Leandro Sampaio
Roberto Magalhães 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE

2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
A LICENÇA À GESTANTE".

Presidente: Cida Diogo (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Armando Abílio
Angela Portela Darcísio Perondi
Arnaldo Faria de Sá Eudes Xavier
Cida Diogo Janete Rocha Pietá
Elcione Barbalho Luiz Couto
Fátima Bezerra 4 vagas
Íris de Araújo
Lucenira Pimentel
Rita Camata

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Leandro Sampaio
Nilmar Ruiz
Solange Amaral
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Edmilson Valentim
Sueli Vidigal Perpétua Almeida

PV
Dr. Nechar 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216/3216-6232
FAX: (61) 3216-66225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À



CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E

INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Carlos Zarattini
Armando Monteiro Celso Maldaner
Átila Lins Eduardo Cunha
Edinho Bez Eduardo Valverde
Gerson Peres Gastão Vieira (Licenciado)
Lelo Coimbra João Leão (Licenciado)
Paulo Maluf João Maia
Pepe Vargas Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures Márcio Reinaldo Moreira
Sandro Mabel Maurício Rands
Virgílio Guimarães Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra
Antonio Carlos Mendes

Thame
Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza (Licenciado) Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado
Miro Teixeira Manoel Junior

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
Geraldinho Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE

1995, DA SENHORA RITA CAMATA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO O
DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR

VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA LEGENDA FOI
ELEITO.

Presidente: Silvio Costa (PMN)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian Celso Maldaner
João Paulo Cunha Lincoln Portela
José Genoíno Marcelo Almeida
José Otávio Germano Nelson Bornier
Luciano Castro Paulo Piau
Regis de Oliveira Reginaldo Lopes
Rita Camata Sérgio Barradas Carneiro
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Bruno Rodrigues Efraim Filho
Claudio Cajado José Maia Filho
Felipe Maia 3 vagas
Gervásio Silva
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Laurez Moreira Pompeo de Mattos
Silvio Costa Sueli Vidigal

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003, DO SENADO FEDERAL, QUE
"ALTERA O ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
INTRODUZIR A ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL".

Presidente: Armando Abílio (PTB)
1º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Emilia Fernandes (PT)
3º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB)
Relator: Lelo Coimbra (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Aline Corrêa
Antonio Cruz Charles Lucena
Armando Abílio Dr. Rosinha
Emilia Fernandes Elismar Prado
Joseph Bandeira Gilmar Machado
Lelo Coimbra Jorge Boeira
Nazareno Fonteles 3 vagas
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Eleuses Paiva Antonio Carlos Mendes Thame
Geraldo Thadeu Ilderlei Cordeiro
Raimundo Gomes de Matos João Bittar
Roberto Magalhães João Campos
Thelma de Oliveira 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Mário Heringer
Valadares Filho Ribamar Alves

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE

2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.

Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PSC)
Titulares Suplentes



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Chico Abreu
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Flaviano Melo Nazareno Fonteles
José Airton Cirilo Paes Landim
Luciana Costa Waldir Maranhão (Licenciado)
Moacir Micheletto Zezéu Ribeiro
Sérgio Moraes 3 vagas
Zequinha Marinho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Fernando Chucre
Duarte Nogueira Geraldo Thadeu
Jorge Khoury Guilherme Campos
Moreira Mendes Raimundo Gomes de Matos
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Arnaldo Vianna
Ribamar Alves Perpétua Almeida

PV
Dr. Nechar José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA

PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Santana
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Beto Mansur Magela
Eliseu Padilha Pedro Novais
Neilton Mulim 5 vagas
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa 5 vagas
João Campos
Major Fábio
Marina Maggessi
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Gonzaga Patriota
Manoel Junior Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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:
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
Paulo Maluf 3 vagas
Paulo Pimenta
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS
Cezar Silvestri 5 vagas
Efraim Filho
Nilmar Ruiz
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): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Edio Lopes
Bilac Pinto Fernando Ferro
Chico D'angelo Francisco Praciano
Décio Lima Lincoln Portela
Elismar Prado Luiz Fernando Faria
José Otávio Germano Marinha Raupp
Lupércio Ramos Rebecca Garcia
Marcelo Melo Sabino Castelo Branco
Paulo Roberto Pereira Wladimir Costa

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Bruno Araújo
André de Paula Jorge Khoury
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Germano Bonow Leandro Sampaio
Otavio Leite Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Fábio Faria
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
Edigar Mão Branca Fábio Ramalho



PSOL
Chico Alencar Ivan Valente
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA".

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
2º Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
Relator: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Domingos Dutra José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar Leo Alcântara
Fátima Bezerra Luiz Couto
Francisco Praciano Mauro Benevides
Ibsen Pinheiro 4 vagas
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Carlos Sampaio
Onyx Lorenzoni Paulo Abi-ackel
Paulo Bornhausen 2 vagas
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 2 vagas
Giovanni Queiroz

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Geraldinho
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Marcelo Itagiba
Fernando Ferro Maurício Quintella Lessa
João Pizzolatti Nilson Mourão
Jorge Bittar (Licenciado) Pedro Fernandes
Laerte Bessa Rubens Otoni
Regis de Oliveira Sandes Júnior
Vicente Arruda Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Geraldo Thadeu
Osório Adriano William Woo
Paulo Abi-ackel 2 vagas
Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Paulo Rubem Santiago
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE

2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA

RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS

DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO".
Presidente: João Dado (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Laerte Bessa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Jofran Frejat
Dalva Figueiredo Joseph Bandeira
Eduardo Valverde Magela
Eliene Lima Marcelo Itagiba
Elismar Prado Marcelo Melo
Geraldo Pudim Natan Donadon
João Maia Paes de Lira
Laerte Bessa Washington Luiz
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira João Campos
Carlos Sampaio Marina Maggessi
Jorginho Maluly William Woo
Major Fábio 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Dagoberto
João Dado Flávio Dino

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE

1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)



Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley Carlos Santana
Eudes Xavier Fátima Bezerra
Gorete Pereira Maria Lúcia Cardoso
Iran Barbosa Paulo Rocha
José Otávio Germano Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato 4 vagas
Rita Camata
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Carlos Sampaio Walter Ihoshi
Fernando Chucre 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Chico Lopes
Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa Grazziotin
Rodrigo Rollemberg

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 270-A, DE

2008, DA SRA. ANDREIA ZITO, QUE "ACRESCENTA O
PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988". (GARANTE AO SERVIDOR QUE

APOSENTAR-SE POR INVALIDEZ PERMANENTE O DIREITO
DOS PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE).

Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Carlos Biffi (PT)
2º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB)
3º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Zacharow Chico D'angelo
Antônio Carlos Biffi Edgar Moury
Arnaldo Faria de Sá Edinho Bez
Gorete Pereira Jorge Boeira
Joseph Bandeira Jurandy Loureiro
Osvaldo Reis Paes de Lira
Roberto Britto Pedro Wilson
Rose de Freitas 2 vagas
Zé Geraldo

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Alexandre Silveira
Eleuses Paiva Carlos Sampaio
Germano Bonow Jerônimo Reis
Humberto Souto Major Fábio
João Campos Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mauro Nazif Janete Capiberibe
Pompeo de Mattos Sueli Vidigal

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215

FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 277 DE

2008, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA § 3º AO
ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA REDUZIR, ANUALMENTE, A PARTIR
DO EXERCÍCIO DE 2009, O PERCENTUAL DA

DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO INCIDENTE
SOBRE OS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUE TRATA O ART. 212
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Relator: Rogério Marinho (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Fátima Bezerra
Antônio Andrade Lelo Coimbra
Antônio Carlos Biffi Maria do Rosário
Carlos Abicalil Professor Setimo
Gastão Vieira (Licenciado) Virgílio Guimarães

João Leão (Licenciado)
Waldir Maranhão

(Licenciado)
Milton Monti 3 vagas
Nazareno Fonteles
Pedro Chaves

PSDB/DEM/PPS
Humberto Souto Jorginho Maluly
Lobbe Neto Nilmar Ruiz
Luiz Carreira Professor Ruy Pauletti

Paulo Bornhausen
Professora Raquel

Teixeira
Raimundo Gomes de Matos 1 vaga
Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Jô Moraes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Severiano Alves

PV
1 vaga Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285-A, DE

2008, DO SR. PAULO TEIXEIRA, QUE "ACRESCENTA
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA DISPOR SOBRE A VINCULAÇÃO DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS,

DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS AOS
RESPECTIVOS FUNDOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE

SOCIAL"
Presidente: Renato Amary (PSDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Cesar (DEM)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Anselmo de Jesus
Deley Chico da Princesa
João Leão (Licenciado) Colbert Martins
Luiz Carlos Busato Edinho Bez



Marcelo Castro Janete Rocha Pietá
Marcelo Teixeira Pedro Eugênio
Paulo Teixeira 3 vagas
Waldemir Moka
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Fernando Chucre
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Félix Mendonça 3 vagas
Júlio Cesar
Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Valtenir Pereira
Luiza Erundina 1 vaga

PV
Dr. Nechar 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE

2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS

POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS.
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1º Vice-Presidente: Paes de Lira (PTC)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
Relator: Major Fábio (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Átila Lins
Chico Abreu Eliene Lima
Fátima Bezerra Elismar Prado
Flávio Bezerra Elizeu Aguiar
José Otávio Germano Emilia Fernandes
Laerte Bessa Jair Bolsonaro
Leonardo Monteiro Luiz Couto
Paes de Lira Neilton Mulim
Paulo Pimenta Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro Abelardo Lupion
João Campos Guilherme Campos vaga do PHS

Major Fábio José Maia Filho
Mendonça Prado Moreira Mendes
William Woo 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Damião Feliciano
Enio Bacci Francisco Tenorio
Maria Helena vaga do PHS

PV
Lindomar Garçon Ciro Pedrosa

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi
Laerte Bessa José Guimarães
Marcelo Itagiba Leonardo Picciani (Licenciado)
Nelson Pellegrino (Licenciado) Lincoln Portela
Vital do Rêgo Filho 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Edson Aparecido
Raul Jungmann Major Fábio
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.

Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima
Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário
Tonha Magalhães Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen



PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 103-B,
PARA MODIFICAR A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

NACIONAL DE JUSTIÇA " (ESTABELECE QUE A
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SERÁ

EXERCIDA PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL; ACABA COM O LIMITE DE IDADE PARA OS

MEMBROS DO CONSELHO).
Presidente: Benedito de Lira (PP)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
3º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Domingos Dutra
Benedito de Lira José Genoíno
Carlos Willian Maurício Rands
Dalva Figueiredo Regis de Oliveira
José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Mentor
Mendes Ribeiro Filho
Paes Landim
Vicente Arruda

PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de Andrada Abelardo Lupion
Carlos Sampaio Bruno Araújo
Humberto Souto Edson Aparecido
João Bittar Moreira Mendes
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Severiano Alves 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 336-A, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA A REDAÇÃO
DO INCISO IV DO CAPUT DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, TRATANDO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À

RECOMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS".
Presidente: Fernando Ferro (PT)
1º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
2º Vice-Presidente: José Guimarães (PT)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de
Sá

Antônio Carlos Biffi

Dilceu Sperafico Dr. Paulo César
Fernando Ferro Hugo Leal vaga do PSOL

José Carlos Marcelo Melo

Araújo
José Guimarães Mauro Benevides
Luiz Couto Mauro Lopes
Nelson Bornier Pastor Manoel Ferreira
Nelson Trad Rubens Otoni
Pedro Chaves Vilson Covatti

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Abelardo Lupion Eduardo Gomes
Bonifácio de
Andrada

Gervásio Silva

Humberto Souto Ilderlei Cordeiro
João Campos Paulo Magalhães
Solange Amaral Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gonzaga Patriota Francisco Tenorio
Mário Heringer Ribamar Alves

PV
Roberto Santiago Ciro Pedrosa

PSOL

Geraldinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Secretário(a): Fermando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 351-A, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ACRESCENTA O ART. 97 AO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INSTITUINDO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE

PRECATÓRIOS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS"

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Albérico Filho Charles Lucena
Andre Vargas Iriny Lopes
Augusto Farias João Magalhães
Devanir Ribeiro José Genoíno
Dilceu Sperafico Maria do Rosário
Eduardo Cunha Professor Setimo
Maurício Rands Ricardo Barros
Mauro Benevides Solange Almeida
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Carlos Sampaio
Guilherme Campos Felipe Maia
João Almeida Jorge Khoury
Mendonça Prado Luiz Carlos Hauly
Moreira Mendes 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque 2 vagas
Francisco Tenorio

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

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:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
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 5 vagas
Leandro Sampaio
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): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS",
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.
Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Maurício Quintella Lessa
Arnaldo Faria de Sá Pastor Manoel Ferreira
Carlos Zarattini Regis de Oliveira
José Guimarães 6 vagas
Mauro Benevides
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja 5 vagas
Jorginho Maluly
Osório Adriano
Vanderlei Macris
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra (Licenciado) Nelson Trad
Sandro Mabel Regis de Oliveira
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Valadares Filho
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga



PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
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
Roberto Alves
Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Moreira Mendes
Marina Maggessi 4 vagas
Nilmar Ruiz
Solange Amaral
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Maria Helena
Julião Amin Sandra Rosado

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Lindomar Garçon

PRB
Cleber Verde Léo Vivas
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488-A, DE
2005, DA SRA. MARIA HELENA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998".
(INCLUI OS EMPREGADOS DO EXTINTO BANCO DE

RORAIMA, CUJO VÍNCULO FUNCIONAL TENHA SIDO
RECONHECIDO, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ALTERA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988).

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM)
2º Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra Asdrubal Bentes
Dalva Figueiredo Fátima Pelaes
Edinho Bez Geraldo Pudim
Edio Lopes Gorete Pereira
Luciano Castro Rebecca Garcia
Lupércio Ramos 3 vagas
Neudo Campos
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Francisco Rodrigues 4 vagas
Marcio Junqueira
Moreira Mendes
Urzeni Rocha

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sandra Rosado Maria Helena
Sergio Petecão Mauro Nazif vaga do PSOL

Sebastião Bala Rocha
PV

Fábio Ramalho Lindomar Garçon
PSOL

Geraldinho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211/3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani (Licenciado) João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
1 vaga Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A



Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba Paes Landim
Neilton Mulim Sandro Mabel
Regis de Oliveira Valdir Colatto
Vander Loubet 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio
Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 556-A, DE

2002, DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", CONCEDENDO AOS SERINGUEIROS

(SOLDADOS DA BORRACHA) OS MESMOS DIREITOS
CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES: APOSENTADORIA

ESPECIAL, PENSÃO ESPECIAL, DENTRE OUTROS.
Presidente: Lindomar Garçon (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Perpétua Almeida (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Assis do Couto
Eduardo Valverde Beto Faro
Ernandes Amorim Lúcio Vale
Fernando Melo Sabino Castelo Branco
Flaviano Melo 5 vagas
Lucenira Pimentel
Nilson Mourão
Rebecca Garcia
Zequinha Marinho

PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro Carlos Alberto Leréia

Marcio Junqueira Moreira Mendes
Thelma de Oliveira Raimundo Gomes de Matos
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Vanessa Grazziotin Sebastião Bala Rocha

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PHS
1 vaga Felipe Bornier
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).

Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS Angela Portela
Emilia Fernandes Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira

Ibsen Pinheiro
Maria do
Rosário

Janete Rocha Pietá
Natan

Donadon
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi
Nilmar Ruiz
Solange Amaral
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)



2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza
(Licenciado)

Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, DO SR. REGINALDO

LOPES, QUE "REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO ART. 5º ,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" (FIXA O PRAZO MÁXIMO DE

15 'QUINZE' DIAS ÚTEIS PARA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES)

Presidente: José Genoíno (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Domingos Dutra
Colbert Martins Dr. Rosinha
José Genoíno Emiliano José
Maurício Rands Fernando Ferro
Mendes Ribeiro Filho João Matos
Milton Monti Paulo Teixeira
Reginaldo Lopes Pedro Fernandes
Rodrigo Rocha Loures Vicente Arruda
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de Andrada Gustavo Fruet
Carlos Sampaio 4 vagas
Guilherme Campos
José Carlos Aleluia
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo 2 vagas
Lídice da Mata

PV
Fernando Gabeira 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Airton Roveda
Ernandes Amorim Aline Corrêa
Fernando Ferro Aníbal Gomes
Fernando Marroni Carlos Abicalil
João Maia Eudes Xavier
Neudo Campos Marcos Lima
Paulo Henrique Lustosa Nazareno Fonteles
Paulo Teixeira 2 vagas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Betinho Rosado Silvio Lopes
Duarte Nogueira Urzeni Rocha
José Carlos Aleluia 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira
Beto Albuquerque 1 vaga

PV
1 vaga Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Angela Amin (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa

Chico da Princesa
Arnaldo Faria de

Sá
Francisco Praciano Carlos Zarattini
Jackson Barreto Edinho Bez
João Magalhães vaga do PSOL Gilmar Machado
José Airton Cirilo José Chaves
Mauro Lopes Jurandy Loureiro
Pedro Chaves Paulo Teixeira
Pedro Eugênio Ratinho Junior
Pedro Fernandes

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Carlos Sampaio



Eduardo Sciarra Cláudio Diaz
Fernando Chucre Geraldo Thadeu
José Carlos Vieira Vitor Penido
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6218 / 6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 841, DE 1995, DO SR. VIC PIRES

FRANCO, QUE "DISPÕE SOBRE A MULTA A SER APLICADA
À EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO EM CASO DE
EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM EM NÚMERO

SUPERIOR À CAPACIDADE DA AERONAVE DESTACADA
PARA O RESPECTIVO TRECHO DE VIAGEM" - PL 2.452/07

APENSADO A ESTE.
Presidente: Luiz Sérgio (PT)
1º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Devanir Ribeiro
Beto Mansur Fernando Marroni
Carlos Zarattini Marcelo Teixeira
Hugo Leal vaga do PRB Ricardo Barros

Leo Alcântara
Sabino Castelo

Branco
Luiz Bittencourt Vander Loubet

Luiz Sérgio
Vital do Rêgo

Filho
Marcelo Castro 2 vagas
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Otavio Leite
Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel
Jorginho Maluly 3 vagas
Vanderlei Macris
Vic Pires Franco

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado 2 vagas
1 vaga

PV
Dr. Nechar 1 vaga

PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado) Dr. Adilson Soares
Magela Eudes Xavier
Paulo Henrique Lustosa Paulo Teixeira
Paulo Roberto Pereira Rebecca Garcia
Raul Henry 3 vagas
Vilson Covatti
Walter Pinheiro (Licenciado)

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
Francisco Praciano Paulo Roberto Pereira
José Otávio Germano Paulo Rocha
Luciano Castro Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha 2 vagas
Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira



PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Adão Pretto
Carlos Zarattini Carlos Alberto Canuto
Ernandes Amorim Neudo Campos
Fernando Ferro Nilson Mourão
Jackson Barreto Pedro Fernandes
João Pizzolatti Tonha Magalhães
Moises Avelino 3 vagas
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho (Licenciado)
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fábio Souto
Silvinho Peccioli Fernando de Fabinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2502, DE 2007, DO SR. EDUARDO

VALVERDE, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.478, DE 06 DE
AGOSTO DE 1997,QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA

ENERGÉTICA NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO
MONOPÓLIO DO PETRÓLEO, INSTITUI O CONSELHO
NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA E A AGÊNCIA

NACIONAL DO PETRÓLEO".
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arlindo Chinaglia Andre Vargas
Charles Lucena Beto Mansur
Devanir Ribeiro Eduardo Valverde
Eduardo Cunha Eunício Oliveira
Henrique Eduardo Alves Geraldo Simões
José Rocha Hugo Leal
Paulo Teixeira João Carlos Bacelar
Rose de Freitas Lelo Coimbra
Simão Sessim Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Duarte Nogueira Ilderlei Cordeiro
Humberto Souto João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas José Maia Filho
Osório Adriano Luiz Carlos Hauly
Rodrigo Maia Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Alice Portugal
Miro Teixeira Valtenir Pereira

PV
Sarney Filho Fernando Gabeira

PSOL
Ivan Valente Geraldinho
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente:
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner
José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
2 vagas Zezéu Ribeiro

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Fernando Chucre Dimas Ramalho
Jorge Khoury Eduardo Sciarra
Renato Amary Gervásio Silva
1 vaga Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL

Ivan Valente
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER

FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA

O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E



INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE).

Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
Relator: Indio da Costa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Eduardo Cunha
Antônio Andrade Filipe Pereira
Celso Russomanno Geraldo Simões
Décio Lima João Leão (Licenciado)
Dr. Paulo César Paulo Teixeira
Marcelo Melo 3 vagas
Zezéu Ribeiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre André de Paula
Fernando de Fabinho Paulo Magalhães
Indio da Costa 3 vagas
Leandro Sampaio
Luiz Carlos Hauly

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Evandro Milhomen
Manuela D'ávila (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Antônio Roberto

PHS
Felipe Bornier 1 vaga

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni Emiliano José
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
João Matos Maria do Rosário
José Linhares Milton Monti
Lelo Coimbra Nazareno Fonteles
Luciana Costa Osvaldo Biolchi
Márcio Reinaldo Moreira Raul Henry
Osmar Serraglio Reginaldo Lopes
Pedro Wilson 2 vagas
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia Rogério Marinho
Lobbe Neto 2 vagas

Professora Raquel Teixeira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali
Sueli Vidigal Severiano Alves

PV
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO

FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA

GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A

ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
Relator: Professor Setimo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos
Biscaia

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Valverde Emiliano José
Filipe Pereira Fernando Melo
Flávio Bezerra Lelo Coimbra
Luiz Carlos Busato Leonardo Monteiro
Neilton Mulim Marcelo Itagiba
Paulo Pimenta Osmar Serraglio
Professor Setimo Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

1 vaga Pastor Pedro Ribeiro
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Andreia Zito
Guilherme Campos Major Fábio
João Campos Pinto Itamaraty

William Woo
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
Sérgio Brito Francisco Tenorio

PV
1 vaga 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.529, DE 2004, DA COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTUDAR

PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA

JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Relator: Manuela D'ávila (PCdoB)



Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Eudes Xavier Antonio Bulhões
Gladson Cameli Carlos Santana
Luciana Costa Filipe Pereira
Marinha Raupp José Airton Cirilo
Pastor Manoel Ferreira Maurício Quintella Lessa
Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto Pereira
Raul Henry 3 vagas
Reginaldo Lopes
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Bruno Araújo
Efraim Filho Nilmar Ruiz
Felipe Maia Rodrigo de Castro
Ilderlei Cordeiro 2 vagas
Lobbe Neto

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Glauber Braga Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila Valadares Filho

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvio Torres
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque
Manuela D'ávila Marcos Medrado

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Geraldinho Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5417, DE 2009, DO SR. PEDRO

EUGÊNIO, QUE "CRIA O FUNDO SOBERANO SOCIAL DO
BRASIL - FSSB E DISPÕE SOBRE SUA ESTRUTURA,

FONTES DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Alexandre Santos
Colbert Martins Antônio Carlos Biffi
Darcísio Perondi Fernando Marroni
João Pizzolatti Jurandil Juarez
Joaquim Beltrão Marcelo Teixeira
José Guimarães Pedro Eugênio
Luiz Alberto Rodrigo Rocha Loures
Milton Monti 2 vagas
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Albano Franco
Dimas Ramalho Marcio Junqueira
Júlio Cesar Solange Amaral
Luiz Carreira 2 vagas
Raimundo Gomes de
Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manato Marcelo Serafim
Rodrigo Rollemberg Paulo Rubem Santiago

PV
Roberto Santiago José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Léo Vivas
Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5939, DE 2009, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CRIAR A EMPRESA PÚBLICA DENOMINADA EMPRESA

BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL S.A. – PETRO-SAL, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Brizola Neto (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Fernando Faria (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edinho Bez Cida Diogo
Fernando Ferro Dr. Rosinha
Jilmar Tatto Filipe Pereira
Luciano Castro Hugo Leal
Luiz Carlos Busato José Otávio Germano
Luiz Fernando Faria Marcelo Almeida
Luiz Sérgio Paulo Roberto Pereira
Osvaldo Reis 2 vagas
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Alfredo Kaefer
Jorginho Maluly Betinho Rosado
José Carlos Machado João Oliveira
Nelson Proença Moreira Mendes
Paulo Abi-ackel 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Sueli Vidigal
Vanessa Grazziotin Uldurico Pinto



PV
Fábio Ramalho José Paulo Tóffano

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5941, DE 2009, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A UNIÃO A CEDER

ONEROSAMENTE À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -
PETROBRAS O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA
E LAVRA DE PETRÓLEO, DE GÁS NATURAL E DE OUTROS
HIDROCARBONETOS FLUIDOS DE QUE TRATA O INCISO I

DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Andre Zacharow
Carlos Zarattini Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes José Mentor
João Maia Pedro Fernandes
Luiz Bassuma Vicente Arruda
Marçal Filho Virgílio Guimarães
Marcelo Castro 3 vagas
Nelson Meurer
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Bruno Araújo
Arnaldo Jardim Cezar Silvestri
José Carlos Aleluia Eduardo Sciarra
Otavio Leite Ronaldo Caiado
Paulo Bornhausen 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Eduardo Lopes
Dr. Ubiali Sebastião Bala Rocha

PV
Antônio Roberto Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Carlos Bezerra
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Leonardo Quintão Dr. Rosinha
Luis Carlos Heinze Gilmar Machado
Márcio Marinho Luiz Alberto
Pastor Manoel Ferreira Moacir Micheletto
Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto Pereira

Veloso Valdir Colatto
Vicentinho 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
João Almeida Gervásio Silva
Marcio Junqueira Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni Indio da Costa
Raul Jungmann João Campos vaga do PHS

Paulo Bornhausen
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS

Felipe Bornier
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"

Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão
(Licenciado)

Carlos Santana

João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto

Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira
Fernando Chucre Luiz Carlos Hauly

Humberto Souto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes
de Matos

2 vagas

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Gonzaga Patriota
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem
Santiago

1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A



Telefones: 3216.6218
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado) Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho (Licenciado) Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna
(Dep. do PRB ocupa a

vaga)
Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB
Colbert Martins

PT
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600

FAX: 3216-5605

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E

RESPONSÁVEIS PELOS DESAPARECIMENTOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO PERÍODO DE

2005 A 2007.
Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
1º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
2º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Andreia Zito (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Antonio Bulhões Arnaldo Faria de Sá
Bel Mesquita Elismar Prado
Dalva Figueiredo Emilia Fernandes
Fátima Bezerra José Linhares
Fátima Pelaes Lucenira Pimentel
Geraldo Pudim Luiz Couto
Luiz Bassuma Paulo Henrique Lustosa
Maria do Rosário 4 vagas
Pastor Manoel Ferreira
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Eduardo Barbosa
Bispo Gê Tenuta Ilderlei Cordeiro
Geraldo Thadeu João Campos
Nilmar Ruiz 4 vagas
Raimundo Gomes de Matos
Solange Amaral
Vanderlei Macris

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Sebastião Bala Rocha
Sandra Rosado 2 vagas
Sueli Vidigal

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini 1 vaga
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO, ESTADOS E
MUNICÍPIOS, O PAGAMENTO DE JUROS DA MESMA, OS

BENEFICIÁRIOS DESTES PAGAMENTOS E O SEU IMPACTO
NAS POLÍTICAS SOCIAIS E NO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO PAÍS.
Presidente: Virgílio Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
2º Vice-Presidente: Ivan Valente (PSOL)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Eduardo Amorim
Carlos Alberto Canuto Fernando Ferro
Eduardo Valverde Iriny Lopes
Ernandes Amorim José Rocha
Hugo Leal Leonardo Quintão
Márcio Reinaldo Moreira Paulo Pimenta
Nelson Meurer Pedro Eugênio
Pedro Novais Pedro Fernandes
Ricardo Berzoini Regis de Oliveira
Vignatti 3 vagas



Virgílio Guimarães
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Bruno Araújo
Antonio Carlos Pannunzio Duarte Nogueira
Ilderlei Cordeiro Edson Aparecido
José Carlos Aleluia Raul Jungmann
José Maia Filho 3 vagas
Luiz Carlos Hauly
Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Dr. Ubiali
Manoel Junior Julião Amin
Paulo Rubem Santiago Vanessa Grazziotin

PV
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PV

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A FORMAÇÃO DOS VALORES DAS TARIFAS

DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL, A ATUAÇÃO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) NA

AUTORIZAÇÃO DOS REAJUSTES E REPOSICIONAMENTOS
TARIFÁRIOS A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO E ESCLARECER OS MOTIVOS PELOS QUAIS A
TARIFA MÉDIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL SER
MAIOR DO QUE EM NAÇÕES DO CHAMADO G7, GRUPO

DOS 7 PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS DO MUNDO.
Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alexandre Santos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Antônio Andrade
Andre Vargas Antonio Carlos Chamariz
Arlindo Chinaglia Carlos Santana
Carlos Zarattini Edio Lopes
Ciro Nogueira Elismar Prado
Eduardo da Fonte Gladson Cameli
Fernando Marroni Jorge Boeira
Leonardo Quintão Leo Alcântara
Marcelo Guimarães Filho Nelson Bornier
Maurício Quintella Lessa Paulo Maluf
Sabino Castelo Branco Raul Henry
Wladimir Costa Simão Sessim

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Alfredo Kaefer
Claudio Cajado Arolde de Oliveira
Eduardo Sciarra Betinho Rosado
Marcio Junqueira Bispo Gê Tenuta
Narcio Rodrigues Bruno Rodrigues
Rômulo Gouveia Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha Pinto Itamaraty

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Francisco Tenorio
Júlio Delgado Manato
Sergio Petecão Mário Heringer

PV
Ciro Pedrosa Fábio Ramalho

PRB
Cleber Verde Léo Vivas

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6213
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR A VIOLÊNCIA URBANA.

Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Albérico Filho Carlos Willian
Antonio Carlos Biscaia Décio Lima
Arnaldo Faria de Sá Domingos Dutra
Iriny Lopes Francisco Praciano
José Carlos Araújo Laerte Bessa
Luiz Alberto Luiz Carlos Busato
Marcelo Itagiba Neilton Mulim
Marcelo Melo Paes de Lira
Pastor Pedro Ribeiro Pedro Wilson
Paulo Pimenta 3 vagas
Simão Sessim
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Jorginho Maluly
Carlos Sampaio Marina Maggessi vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Campos 6 vagas
José Maia Filho
Major Fábio
Raul Jungmann vaga do PV

Rogerio Lisboa
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Severiano Alves Perpétua Almeida

Vanessa Grazziotin
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
PV

Fernando Gabeira vaga do PSOL 1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSOL
(Dep. do PV ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Sílvio Souza da Sílva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DA QUADRILHA DE

NEONAZISTAS DESARTICULADA NO ESTADO DO RIO DO
GRANDE DO SUL, COM CÉLULAS ORGANIZADAS EM SÃO

PAULO, PARANÁ E SANTA CATARINA, E SEUS
DESDOBRAMENTOS.

Coordenador: Marcelo Itagiba (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Marcelo Itagiba

PT
Maria do Rosário

PSDB
Carlos Sampaio
João Campos

PDT
Pompeo de Mattos

PPS
Alexandre Silveira



Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA

DO SOL
Titulares Suplentes

PMDB
Edio Lopes

PT
Francisco Praciano

DEM
Marcio Junqueira

PSDB
Urzeni Rocha

PR
Luciano Castro

PP
Neudo Campos

PSB
Maria Helena

PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS

DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes

PR
Dr. Paulo César

PP
Roberto Britto
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA ESTIAGEM NO RIO GRANDE DO SUL

Coordenador: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Darcísio Perondi

PT
Marco Maia

PSDB
Cláudio Diaz

PP
Afonso Hamm
Luis Carlos Heinze
Vilson Covatti

PTB
Luiz Carlos Busato
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

Acélio Casagrande
Celso Maldaner

Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani (Licenciado)
Valdir Colatto

PT
Décio Lima
Vignatti

DEM
Paulo Bornhausen

PSDB
Gervásio Silva

PR
Nelson Goetten

PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.

Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Osvaldo Reis

PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson

DEM
Germano Bonow
Lira Maia
Nilmar Ruiz

PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira

PP
Renato Molling

PTB
Luiz Carlos Busato

PCdoB
Manuela D'ávila
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Pedro Novais
Professor Setimo

PT
Domingos Dutra

DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão

PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha

PR
Zé Vieira

PP
Waldir Maranhão (Licenciado)



PSB
Ribamar Alves

PDT
Davi Alves Silva Júnior
Julião Amin

PTB
Pedro Fernandes

PV
Sarney Filho

PCdoB
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Antonio Carlos Biscaia
Cândido Vaccarezza Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Carlos Abicalil
José Mentor Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Benevides Fátima Pelaes
Nelson Marquezelli Milton Monti
Paulo Maluf Rubens Otoni
Reginaldo Lopes Zezéu Ribeiro
Regis de Oliveira 2 vagas
Sandro Mabel

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Fernando Chucre
Bruno Araújo Raul Jungmann
Bruno Rodrigues 4 vagas
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 3 vagas
Marcondes Gadelha
Miro Teixeira

PV
Marcelo Ortiz Edigar Mão Branca
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Marcelo Itagiba
Vinicius Carvalho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Carlos Zarattini

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

DEM
Jorge Khoury

PSDB
Paulo Abi-ackel

PR
Maurício Quintella Lessa

PP
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB
Armando Monteiro

PV
Dr. Nechar

PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225



� � � Lançamentos da Edições Câmara

LOCAL DE VENDA

Mídia Livraria
Ed. Principal e Anexo IV 
da Câmara dos Deputados 
Telefone: (61) 3216-9070

INFORMAÇÕES 

Coordenação Edições Câmara 
Telefones: (61) 3216-5809

E-mail: edicoes.cedi@camara.gov.br
Site: http://www2.camara.gov.br/internet/publicacoes/edicoes

� Legislação da Mulher, 2. ed.
ISBN 978-85-736-5553-7

� Legislação Brasileira sobre Direitos Intelectuais, 3. ed.
ISBN 978-85-736-5611-4

� Catálogo Edições Cãmara 2007 a 2009
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