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RONALDO CAIADO (DEM – GO – Pela or-
dem) – Expectativa de realização de acordo para 
inclusão na pauta de projeto de lei de interesse 
dos trabalhadores aposentados. Críticas à postura 
do PT. Posicionamento da Oposição no tocante à 
votação das matérias da pauta. Orientação da res-
pectiva bancada. .................................................... 67000

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados LÁZARO 
BOTELHO (PP – TO), JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
(PSB – BA). ........................................................... 67000

Usou da palavra pela Ordem – para registro de 
voto, o Sr. Deputado URZENI ROCHA (PSDB – RR). 67001

ARNALDO FARIA DE SÁ (PBT – SP – Pela 
ordem) – Necessidade de inclusão na pauta de vo-
tações da Casa de projetos de interesse dos apo-
sentados e pensionistas. Orientação da respectiva 
bancada. ................................................................ 67001

Usou da palavra pela Ordem – para registro 
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ AIRTON CIRILO 
(PT – CE). ........................................................... 67001

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados CIRO PE-
DROSA (PV – MG), FERNANDO CORUJA (PPS 
– SC), IVAN VALENTE (PSOL – SP). .................... 67001

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Prorro-
gação da sessão por 1 hora. ................................. 67001

CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA – Pela or-
dem) – Orientação da respectiva bancada. Perspec-
tiva de avaliação pelo Governo Federal de proposta 
unificada das centrais sindicais e da Confederação 
Brasileira de Aposentados e Pensionistas – COBAP 
sobre o reajuste de aposentadorias. ..................... 67001

Usou da palavra pela Ordem – para registro 
de voto, a Sra. Deputada DALVA FIGUEIREDO 
(PT – AP). ........................................................... 67002
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PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Rejeição 
do requerimento. .................................................... 67002

GUILHERME CAMPOS (DEM – SP) – Pedido 
de verificação. ........................................................ 67002

JOSÉ GENOÍNO (PT – SP) – Pedido de ve-
rificação conjunta. .................................................. 67002

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Deferi-
mento dos pedidos de verificação. ........................ 67002

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado GUILHERME CAMPOS 
(DEM – SP).  .......................................................... 67002

JORGINHO MALULY (DEM – SP – Pela or-
dem) – Congratulações aos contemplados com o 
Prêmio Darcy Ribeiro de Educação 2009, concedi-
do pela Comissão de Educação e Cultura da Casa. 
Orientação da respectiva bancada. ....................... 67002

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado IVAN VALENTE 
(PSOL – SP). ...................................................... 67002

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Convo-
cação dos Deputados ao plenário. ........................ 67002

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ZONTA (PP 
– SC), FERNANDO CORUJA (PPS – SC). ........... 67002

JOSÉ GENOÍNO (PT – SP – Pela ordem) – 
Convocação dos Deputados ao plenário. Necessi-
dade de votação dos projetos de lei sobre o marco 
regulatório da exploração de petróleo na camada 
pré-sal.  .................................................................. 67002

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado DUARTE NOGUEIRA 
(PSDB – SP). ......................................................... 67002

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Reitera-
ção do apelo aos Deputados para comparecimento 
ao plenário. ............................................................ 67003

WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB – 
Pela ordem) – Manobra da Oposição para não vota-
ção dos projetos de lei sobre o marco regulatório da 
exploração de petróleo na camada pré-sal. Defesa, 
pelas bancadas das Regiões Norte e Nordeste, de 
distribuição equitativa de royalties de petróleo da 
camada pré-sal. Convocação dos Deputados da 
base aliada ao plenário.  ........................................ 67003

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Convo-
cação dos Deputados ao plenário. ........................ 67003

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado MILTON BARBOSA 
(PSC – BA). ........................................................... 67003

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB – 
SP – Pela ordem) – Repúdio ao veto presidencial 
aposto a projeto de lei de autoria do orador, sobre 
a denominação do campus da Universidade Fede-
ral de São Carlos, no Município de Sorocaba, de 
Professor Arthur Fonseca. ..................................... 67003

Usou da palavra pela Ordem – para registro 
de voto, o Sr. Deputado RODRIGO ROCHA LOU-
RES (Bloco/PMDB – PR). ...................................... 67004

MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB – 
RS – Pela ordem) – Apelo ao Plenário para votação 
da medida provisória e das propostas de emendas 
à Constituição constantes da pauta. ...................... 67004

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP – Pela ordem) – 
Convocação dos Deputados do PSDB ao plenário.  67004

JORGINHO MALULY (DEM – SP – Pela or-
dem) – Transcurso do Dia da Independência do 
Líbano. Aprovação, pela Comissão de Educação e 
Cultura da Casa, de projeto de lei do orador sobre 
a instituição do Dia da Comunidade Libanesa no 
Brasil – 22 de novembro. Saudações aos agentes 
comunitários de saúde presentes nas galerias do 
plenário. ................................................................. 67004

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP – Pela ordem) – 
Existência de acordo de procedimentos para vota-
ção das matérias constantes da pauta. Convocação 
dos Deputados ao plenário. ................................... 67005

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Indaga-
ção ao Deputado José Aníbal sobre a manutenção 
da obstrução. ......................................................... 67005

HENRIQUE FONTANA (PT – RS – Pela or-
dem) – Estabelecimento de acordo para votação 
da medida provisória e de propostas de emendas 
à Constituição constantes da pauta.  ..................... 67005

ERNANDES AMORIM (PBT – RO – Pela 
ordem) – Necessidade de revisão de acordo para 
votação do projeto de lei sobre a distribuição de 
royalties de petróleo da camada pré-sal. Protesto 
contra o pedido de retirada da pauta, por Deputado 
do PT – de projeto de decreto legislativo de interesse 
da região amazônica em votação na Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. ... 67005

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ramento da votação. .............................................. 67005

Rejeição do requerimento. ........................... 67005
Usou da palavra pela Ordem – para registro de 

voto, o Sr. Deputado BRIZOLA NETO (PSB – RJ). . 67013
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apelo 

aos Líderes partidários, pela Deputada Fátima Be-
zerra, de inclusão na pauta da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 391, de 2009, sobre a criação 
do piso salarial nacional e do plano de carreira dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 
Combate às Endemias.  ........................................ 67013

Usaram da palavra pela Ordem – para registro 
de voto, os Srs. Deputados ZÉ GERARDO (Bloco/
PMDB – CE), EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB 
– RJ), SIMÃO SESSIM (PP – RJ), ZÉ GERARDO 
(Bloco/PMDB – CE), MIRO TEIXEIRA (PSB – RJ), 
RAUL JUNGMANN (PPS – PE), RIBAMAR ALVES 
(Bloco/PSB – MA), EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – 
SC), FÁTIMA PELAES (Bloco/PMDB – AP)........... 67013

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
SIMÃO SESSIM (PP – RJ). ................................... 67013

Usaram da palavra pela Ordem – para registro 
de voto, os Srs. Deputados BERNARDO ARISTON 
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(Bloco/PMDB – RJ), CHICO LOPES (Bloco/PCdoB 
–  CE), DR. ROSINHA (PT – PR). ......................... 67013

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RONALDO CAIADO (DEM – GO). ........................ 67013

Usaram da palavra pela Ordem – para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados MÁRCIO MARINHO 
(Bloco/PRB – BA), ABELARDO CAMARINHA (Blo-
co/PSB – SP). ........................................................ 67013

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Consul-
ta ao Deputado Ronaldo Caiado sobre a votação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 391, de 
2009, referente à criação do piso salarial dos Agen-
tes Comunitários de Saúde. .................................. 67013

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada 
FÁTIMA BEZERRA (PT – RN). .............................. 67013

RONALDO CAIADO (DEM – GO – Pela or-
dem) – Apoio do DEM à votação da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 391, de 2009.  ............. 67013

Usaram da palavra pela Ordem – para registro 
de voto, os Srs. Deputados VIRGÍLIO GUIMARÃES 
(PT – MG), REGIS DE OLIVEIRA (PSC – SP), RE-
NATO MOLLING (PP – RS), EDUARDO CUNHA 
(Bloco/PMDB – RJ), MIGUEL CORRÊA (PT – MG), 
AUGUSTO FARIAS (PBT – AL). ............................ 67014

IVAN VALENTE (PSOL – SP – Pela ordem) – 
Pedido à Presidência de informações sobre a pauta 
da sessão extraordinária. ...................................... 67014

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Resposta 
ao Deputado Ivan Valente. ..................................... 67014

Usaram da palavra pela Ordem – para registro 
de voto, os Srs. Deputados VANDERLEI MACRIS 
(PSDB – SP), GORETE PEREIRA (PR –  CE). .... 67014

IVAN VALENTE (PSOL – SP – Pela ordem) – 
Informação à Presidência sobre o pedido de abertura 
de novo painel pelo PSOL – no caso de inclusão 
na pauta da chamada PEC dos Cartórios.  ........... 67014

Usou da palavra para discussão da matéria o 
Sr. Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP).  ........................................................ 67014

Usaram da palavra pela Ordem – para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS BEZERRA 
(Bloco/PMDB – MT), WLADIMIR COSTA (Bloco/
PMDB – PA), LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB – 
GO), JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB – MG). .. 67015

IVAN VALENTE (PSOL – SP – Como Líder) 
– Aguardo de esclarecimento do Governo Federal 
sobre as causas do apagão elétrico ocorrido no País. 
Responsabilidades do Governo do Estado de São 
Paulo por acidente ocorrido em obra do Rodoanel 
Metropolitana de São Paulo. .................................. 67015

Usou da palavra para discussão da matéria o 
Sr. Deputado FERNANDO CORUJA (PPS – SC). . 67016

Usou da palavra pela Ordem – para registro de 
voto, o Sr. Deputado SARNEY FILHO (PV – MA). 67016

Usou da palavra para discussão da matéria o 
Sr. Deputado DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP). 67016

RONALDO CAIADO (DEM – GO – Como Lí-
der) – Questionamento quanto ao financiamento da 
produção do filme Lula, o Filho do Brasil. Descaso 
do Governo petista com os trabalhadores aposen-
tados e pensionistas. Imediata votação do projeto 
de lei de interesse da classe. ................................ 67017

Usaram da palavra pela Ordem – para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ANTONIO PALOCCI 
(PT – SP), JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB – 
SE), EUGÊNIO RABELO (PP – CE). .................... 67018

PRESIDENTE (Marco Maia) – Informação ao 
Plenário sobre a convocação de sessão extraordi-
nária com a transferência do painel. ...................... 67018

IVAN VALENTE (PSOL – SP – Pela ordem) – 
Reiteração do aviso à Presidência sobre o pedido 
de abertura de novo painel, no caso de inclusão na 
pauta da chamada PEC dos Cartórios. ................. 67018

Usou da palavra pela Ordem – para registro 
de voto, a Sra. Deputada JANETE CAPIBERIBE 
(Bloco/PSB – AP). ................................................. 67018

PRESIDENTE (Marco Maia) – Indagação aos 
Líderes partidários sobre a inclusão da chamada 
PEC dos Cartórios no acordo para votação da pauta 
da sessão extraordinária. ...................................... 67018

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados IVAN VALENTE (PSOL – SP), JOSÉ ANÍBAL 
(PSDB – SP). ......................................................... 67018

VI – Encerramento
2 – ATA DA 331ª SESSÃO DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTUR-
NA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA 53ª LEGISLATURA, EM 25 DE NOVEMBRO 
DE 2009

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

anterior
III – Leitura do expediente
HENRIQUE FONTANA (PT – RS – Como Lí-

der) – Natureza preconceituosa do discurso do Líder 
do Democratas a respeito do filme sobre a vida do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Equívoco da 
visão do Líder do DEM no tocante às políticas públi-
cas governamentais destinadas às camadas menos 
favorecidas. Respeito do Presidente da República 
para com a Constituição Federal e as instituições 
democráticas. Desoneração do IPI incidente sobre 
a indústria moveleira. Prorrogação do prazo de re-
dução do imposto no setor de construção civil. ..... 67029

IV – Breves Comunicações
MAURO NAZIF (Bloco/PSB – RO – Pela or-

dem) – Registro de voto proferido em sessão an-
terior. ...................................................................... 67030

PRESIDENTE (Marco Maia) – Solicitação 
aos Deputados de comparecimento ao plenário. 
Pedido aos Líderes partidários de convocação de 
suas respectivas bancadas.................................... 67030
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EDUARDO VALVERDE (PT – RO – Pela or-
dem) – Convocação dos Deputados do PT ao ple-
nário para registro de presença. ............................ 67030

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP) – Apelo aos De-
putados de comparecimento ao plenário. Solicita-
ção à Presidência de imediata votação da medida 
provisória constante na pauta. ............................... 67030

MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB – BA) – Conotação política da atuação da 
Polícia Civil do Estado da Bahia em investigação de 
alegado esquema de corrupção na área de trans-
portes. .................................................................... 67030

ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB – SC) 
– Não manifestação do Governo Federal sobre a 
nova proposta de acordo firmada entre centrais 
sindicais e a Confederação Brasileira de Aposen-
tados e Pensionistas – COBAP. Decisão de Depu-
tados oposicionistas de obstrução das votações na 
Casa, em protesto contra a não inclusão na pauta 
do projeto de lei sobre a concessão de reajuste nos 
proventos dos trabalhadores aposentados. Realiza-
ção de obras de drenagem e macrodrenagem nos 
Municípios de Tubarão, Criciúma e Araranguá, Es-
tado de Santa Catarina, por meio do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC. ....................... 67031

DR. TALMIR (PV – SP) – Participação do 
orador na 5ª Conferência Internacional sobre Tec-
nologias da Água, Energias Renováveis e Controle 
Ambiental – WATEC Israel 2009, em Tel-Aviv, Israel. 
Diretriz central do evento. Sofisticação tecnológica 
israelense na área de recursos hídricos. ............... 67032

JOVAIR ARANTES (PBT – GO) – Pedido de 
inclusão na pauta da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 391, de 2009, sobre o estabelecimento 
do plano de carreira e do piso salarial nacional dos 
agentes comunitários de saúde e dos agentes de 
combate às endemias. ........................................... 67034

V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Marco Maia) – Continuação 

da discussão, em turno único, da Medida Provisória 
nº 469-A, de 2009, que abre crédito extraordinário 
a favor dos Ministérios da Saúde e dos Transportes 
no valor global de R$2.168.172.000,00 para os fins 
que especifica. ....................................................... 67037

Usaram da palavra pela Ordem – para registro 
de voto, os Srs. Deputados OSMAR SERRAGLIO 
(Bloco/PMDB – PR), LEONARDO MONTEIRO (PT 
– MG). .................................................................... 67037

Usou da palavra para discussão da matéria o 
Sr. Deputado RONALDO CAIADO (DEM – GO).  ... 67038

VICENTINHO (PT – SP – Pela ordem) – Jus-
tificativa da ausência do orador em sessão anterior. 
Registro de voto. .................................................... 67038

PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento 
da discussão. ......................................................... 67038

Convocação dos Deputados ao plenário. .... 67038

ARNALDO FARIA DE SÁ (PBT – SP – Pela 
ordem) – Aguardo da proposta de centrais sindicais 
em prol dos aposentados e pensionistas. Possibili-
dade de mobilização da classe em prol da votação 
do Projeto de Lei nº 1, de 2007, a respeito de vin-
culação de reajustes do salário mínimo às aposen-
tadorias e pensões; do Projeto de Lei nº 3.299, de 
2008, sobre a extinção do fator previdenciário, e de 
outras proposições de interesse dos aposentados 
brasileiros. ............................................................. 67038

Usou da palavra pela Ordem – para registro 
de voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA (Blo-
co/PSB – PE). ........................................................ 67038

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS – Pela 
ordem) – Pedido à Presidência de inclusão na pauta 
das propostas de emendas à Constituição sobre a 
criação dos pisos salariais dos agentes comunitá-
rios de saúde, dos policiais e bombeiros militares, 
e de proposições de interesse dos aposentados e 
pensionistas. .......................................................... 67039

MOREIRA MENDES (PPS – RO – Pela or-
dem) – Sanção presidencial da Lei nº 12.097, de 
2009, sobre o conceito e a aplicação de rastreabi-
lidade na cadeia produtiva de carnes de bovinos e 
búfalos. .................................................................. 67039

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação do 
parecer do Relator quanto ao atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência 
e de sua adequação financeira e orçamentária. .... 67042

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
EDUARDO VALVERDE (PT – RO).  ...................... 67043

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação 
do parecer. ............................................................. 67043

Votação e aprovação do parecer do Rela-
tor quanto ao não atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e de sua 
adequação financeira e orçamentária.  ................. 67043

Não submissão das Emendas de nºs 1 e 2 a 
votos, por inadmissibilidade.  ................................. 67043

Votação e aprovação da medida provisória e 
da redação final. .................................................... 67047

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral, incluindo o processado. ............................... 67051

Usou da palavra pela Ordem – para registro 
de voto, o Sr. Deputado COLBERT MARTINS (Blo-
co/PMDB – BA).  .................................................... 67051

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de 
requerimento de prorrogação do prazo de funciona-
mento da CPI destinada à investigação dos reajustes 
de tarifas de energia elétrica (CPI da ANEEL).  ...... 67051

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP), ANDRÉ VAR-
GAS (PT – PR). ..................................................... 67054

PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirada do 
requerimento da pauta........................................... 67054

PRESIDENTE (Michel Temer) – Continua-
ção da votação, em segundo turno, da Proposta 
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de Emenda à Constituição nº 351-C, de 2009, que 
altera o art. 100 da Constituição Federal e acres-
centa o art. 97 ao Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, instituindo regime especial de 
pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. ............................................. 67054

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA 
(PPS – SC). ........................................................... 67058

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP – Pela ordem) 
– Orientação da respectiva bancada. Convocação 
dos Deputados do PSDB ao plenário. ................... 67058

EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ – Pela 
ordem) – Orientação da respectiva bancada. Pedido 
aos Deputados de comparecimento ao plenário.  . 67058

JOSÉ GENOÍNO (PT – SP – Pela ordem) – 
Orientação da respectiva bancada. Convocação 
dos Deputados do PT ao plenário.  ....................... 67058

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO 
SANTIAGO (PV – SP), AUGUSTO FARIAS (PBT 
– AL), IVAN VALENTE (PSOL – SP).  ................... 67059

SIMÃO SESSIM (PP – RJ – Pela ordem) – 
Orientação da respectiva bancada. Convocação 
dos Deputados do PP ao plenário. ........................ 67059

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados RODRIGO 
ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF), MILTON MONTI 
(PR –  SP), HUGO LEAL (PSC – RJ), DAGOBERTO 
(PSB – MS), GUILHERME CAMPOS (DEM – SP), 
EDSON DUARTE (PV – BA). ................................ 67059

SOLANGE AMARAL (DEM – RJ – Pela or-
dem) – Convocação dos Deputados do PSDB – do 
DEM e do PPS ao plenário. Orientação da respec-
tiva bancada. ......................................................... 67060

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado HENRIQUE FONTANA 
(PT – RS).  ............................................................. 67060

PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação 
dos Deputados ao plenário. Aviso sobre os efeitos 
administrativos advindos da ausência dos Deputa-
dos nas votações.  ................................................. 67060

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP). ........................ 67060

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aviso sobre 
os efeitos administrativos advindos da ausência dos 
Deputados nas votações. ...................................... 67060

PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB – GO – Pela 
ordem) – Proposta à Presidência de inversão da 
pauta para votação da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 391, de 2009, sobre a criação do piso 
salarial do agentes comunitários de saúde.  ......... 67060

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB – CE 
– Pela ordem) – Convocação dos Parlamentares do 
PSDB ao plenário. Apoio à inversão da pauta para 
votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 
391, de 2009, relativa ao estabelecimento do piso 

salarial dos agentes comunitários de saúde e dos 
agentes de combate às endemias. ........................ 67061

AFONSO HAMM (PP – RS – Pela ordem) 
– Participação do Presidente Michel Temer e de 
Ministros de Estado no XI Congresso Brasileiro da 
Atividade Turística – CBRATUR.  ........................... 67061

POMPEO DE MATTOS (PSB – RS – Pela or-
dem) – Declaração de voto favorável à aprovação 
da chamada PEC dos Precatórios. ........................ 67061

ZONTA (PP – SC – Pela ordem) – Acerto da de-
soneração do IPI incidente na indústria moveleira. ... 67061

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP – Pela 
ordem) – Presença no plenário do Presidente elei-
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ÀS 14 HORAS E 40 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Michel Temer
Marco Maia
Antônio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Dalva Figueiredo PT
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Vic Pires Franco DEM
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 7

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Silas Câmara PSC

Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 4

RONDÔNIA

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 Rondônia: 8

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 5

TOCANTINS

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

MARANHÃO

Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB
Pinto Itamaraty PSDB
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb

SEÇÃO I

Ata da 330ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
em 25 de novembro de 2009

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Marco Maia,  
1º Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, 2º Secretário
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Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Washington Luiz PT
Presentes Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR
José Guimarães PT
Leo Alcântara PR
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 9

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
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Presentes Pernambuco: 21

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PSC
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 7

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 6

BAHIA

Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
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João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PDT
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PV
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães DEM
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PHS
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 28

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jairo Ataide DEM
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de OlivPV
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Delgado PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc

Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 35

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT
Rita Camata PSDB
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
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
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
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PSDB
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PR
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Silvio Lopes PSDB
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
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Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PP
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Renato Amary PSDB
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vanderlei Macris PSDB
Walter Ihoshi DEM
William Woo PPS
Presentes São Paulo: 45

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

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

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

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

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
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Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 20

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Fernando Marroni PT
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 21

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
368 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 2° Secre-

tário, 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 1° Se-
cretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

OF/GAB/I/Nº 1.217

Brasília, 24 de novembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Takayama – PSC – passa a integrar, na qualidade de 
Titular, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 1.218

Brasília, 24 de novembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Luiz Carlos Busato – PTB – passa a integrar, na qua-
lidade de Suplente, a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.412, de 2007, 
que “dispõe sobre a execução administrativa da Dívida 
Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de suas respectivas autarquias e funda-
ções públicas, e dá outras providências” (define critérios 
para o processamento administrativo das execuções 
fiscais. Altera a Lei nº 8.397, de 1992, e revoga a Lei 
nº 6.830, de 1980), 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 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 66839 

OF n° 420/GAB

Brasília, 24 de novembro de 2009

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

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

para solicitar que seja o Deputado Vicentinho (PT/SP) 
retirado da condição de membro titular na Comissão 
Especial destinada a analisar e proferir parecer ao 
Projeto de Lei n° 3.555, de 2004, do Sr. José Eduardo 
Cardozo, que “estabelece normas gerais em contratos 
de seguro privado e revoga dispositivos do Código Ci-
vil, do Código Comercial Brasileiro e do Decreto-Lei n° 
73, de 1966 (revoga dispositivos das Leis n°s 556, de 
1850, e 10.406, de 2002) – PL nº 3.555/04.

Atenciosamente, – Deputado Cândido Vacca-
rezza, Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

OF nº 425/GAB

Brasília, 25 de novembro de 2009

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

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

para indicar como titulares os Deputados José Genoi-
no (PT/SP), Magela (PT/DF) e Maurício Rands (PT/
PE); como suplentes os Deputados Geraldo Simões 
(PT/BA), Pedro Wilson (PT/GO) e Lucio Vale (PR/PA) 
na Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 53-A, de 2007, 
do Sr. Jofran Frejat, que “dá nova redação ao § 3º do 
art. 39 da Constituição Federal”. 

Atenciosamente, – Deputado Cândido Vacca-
rezza, Líder do PT.

Publique-se. 
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

OF nº 421/GAB

Brasília, 25 de novembro de 2009

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

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

para indicar, como titular o Deputado José Mentor (PT/

SP) e como suplente o Deputado Vander Loubet (PT/
MS) na Comissão Especial destinada a analisar e 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 Luiz Sérgio, Líder 
do PT em exercício.

Defiro. Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Of. Nº 1.001/2009/PSDB

Brasília, 25 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de Vice-Líder.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Narcio 

Rodrigues, como Vice-Líder do Partido da Social De-
mocracia Brasileira – PSDB.

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

Defiro. Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Ofício nº 605-L-DEM/09

Brasília, 24 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Paulo Ma-

galhães para integrar, como membro titular, a Comis-
são Especial destinada a analisar e proferir 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)”, em substituição ao Deputado Marcos 
Montes, que passará à condição de membro suplente.

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se. 
Em 25-10-09. – Michel Temer, Presidente.
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Ofício n° 482/2009

Brasília, 24 de novembro 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 Jefferson Campos, na qualidade 
de Titular, da Comissão Especial destinada a profe-
rir parecer ao Projeto de Lei n° 1.455, de 2007, que 
“altera a Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1994, e dá 
outras providências”. (estabelece condições para 
capacitação para o trabalho, educação e reinserção 
social do preso, tornando o estudo obrigatório ao 
detento durante o tempo em que estiver cumprindo 
sua condenação, respeitando a sua vocação e a sua 
limitação intelectual.

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em 25-11-09. – Michel Temer, Presi-

dente.

Ofício nº 483/2009

Brasília, 24 de novembro 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 Jefferson Campos, na qualidade 
de titular, da Comissão Especial destinada a profe-
rir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 
139, de 1999, da Srª Luiza Erundina, que acresce 
inciso VIII e § 6º ao art. 153, criando imposto pro-
gressivo sobre heranças e doações de competência 
da União”.

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em 25-11-09. – Michel Temer, Presi-

dente.

Ofício no 484/2009

Brasília, 24 de novembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência o desligamento do Se-

nhor Deputado JEFFERSON CAMPOS, na qualidade 
de Titular, da Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição no 145, 
de 2007, do Sr. Décio Lima, que “dá nova redação ao 
inciso I do art. 98 da Constituição Federal, para incluir 
entre as matérias de competência dos juizados es-
peciais as ações de natureza fiscal e de interesse da 
Fazenda Pública.”

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes – 
Líder do PTB.

Publique-se. 
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

 Ofício no 485/2009

Brasília, 24 de novembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência o desligamento do Se-

nhor Deputado JEFFERSON CAMPOS, na qualidade 
de Titular, da Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição no 178, 
de 2007, do Sr. Raul Jungmann, que “dá nova redação 
aos artigos 93, 95 e 103– B, da Constituição Federal, 
para vedar a concessão de aposentadoria como me-
dida disciplinar e estabelecer a perda de cargo de ma-
gistrado nos casos de quebra de decoro.”

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes – 
Líder do PTB.

Publique-se. 

Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-
sidente.
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Ofício no 486/2009

Brasília, 24 de novembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência o desligamento do Se-

nhor Deputado JEFFERSON CAMPOS, na qualidade de 
Titular, da Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à Proposta de Emenda à Constituição no 178, de 2003, 
do Sr. Jaime Martins, que “altera o art. 98 da Constituição 
Federal, criando os Juizados de Conciliação.”

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes – 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.
Ofício nº 487/2009

Brasília, 24 de novembro 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 Jefferson Campos, na qualidade de 
titular, da Comissão Especial destinada a proferir pa-
recer à Proposta de Emenda à Constituição nº 187-A. 
de 2003, do Sr. Max Rosenmann, que “concede legiti-
midade ativa ad causam aos Conselhos Federais de 
Fiscalização do Exercício Profissional para interpor 
Ação Direta de Inconstitucionalidade”.

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em 25-11-09. – Michel Temer, Presi-

dente.

Ofício nº 106/2009

Em 24 de novembro de 2009.

Ao Exmo Sr. Presidente da CD
Deputado Michel Temer

Assunto: Indicação de parlamentar para ocupar a 
titularidade 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 a pro-
ferir parecer ao Projeto de Lei nº 3.680, de 2008, será 
integrada pelo deputado Silas Câmara (PSC/AM).

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

Publique-se.
Em 25-11-09. – Michel Temer, Presi-

dente.

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

OF. CCTCI-P/604/09

Brasília, 18 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: PL 4.537/08

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação, por este órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 
4.537/08. 

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

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

OF. CCTCI-P/605/09 

Brasília, 18 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: PL 6.060/09

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação, por este órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 
6.060/09. 

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

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 586– PP/2009 – CCJC

Brasília, em 12 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este órgão 
Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 3.454-B/2008.

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

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício-Pres nº 399/2009-CDEIC

Brasília, 28 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de Projeto de Lei.

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

to Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do 
Projeto de Lei nº 5.099/2009 por este órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Ofício-Pres nº 446/2009-CDEIC

Brasília, 18 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de Projeto de Lei.

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-

ciação do Projeto de Lei nº 4.774/2009 por este órgão 
Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu-
blicação do referido projeto e do parecer a ele ofe-
recido.

Respeitosamente, – Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Ofício-Pres nº 447/2009-CDEIC

Brasília, 18 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Publicação de Projeto de Lei.

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 4.876/2009 por este órgão 
Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Ofício-Pres nº 448/2009-CDEIC

Brasília, 18 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Publicação de Projeto de Lei.

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 4.972/2009 por este órgão 
Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.
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Ofício-Pres nº 449/2009-CDEIC

Brasília, 18 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Publicação de Projeto de Lei.

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

to Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do 
Projeto de Lei nº 5.712/2009 por este órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P-658/09/CVT

Brasília, 18 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 4.663/09 – do Sr. 
Jurandy Loureiro – que “dispõe sobre a comunicação, 
aos órgãos executivos estaduais de trânsito, de fale-
cimento de condutor de veículo”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Of. P-659/09/CVT

Brasília, 18 de novembro de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária 

realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 5.211/09 
– do Sr. Edson Aparecido – que “denomina Ponte Ma-
rio Covas a ponte sobre o rio Paraná, na BR-158, que 
liga a cidade de Paulicéia no Estado de São Paulo a 
Brasilândia no Estado de Mato Grosso do Sul”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Of. P-660/09/CVT

Brasília, 18 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 5.582/09 – do Sr. 
Milton Monti – que “denomina Prof. Geraldo Maurício 
Lima o viaduto localizado no km 75+650m, da BR-153, 
no município de Bady Bassitt / SP”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Of. P-661/09/CVT

Brasília, 18 de novembro de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 5.610/09 – do 
Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira – que “acres-
centa dispositivos à Lei n.º 9.537, de 11 de dezembro 
de 1997, para vedar a operação de embarcação por 
quem esteja sob a influência do álcool ou de qualquer 
substância psicoativa que determine dependência”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-09. – Michel Temer, Presidente.
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Of. P-662/09/CVT

Brasília, 18 de novembro de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão de 
Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou o Projeto de Lei nº 5.674/09 – do Sr. Zezéu Ri-
beiro – que “denomina Guimarães Rosa a ponte construída 
sobre o Rio São Francisco, ligando os municípios de Cari-
nhanha e Malhada na BR-030, no Estado da Bahia”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Of. P-663/09/CVT

Brasília, 18 de novembro de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária 
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 5.744/09 
– do Sr. Paulo Pimenta – que “obriga a construção e 
manutenção de estações de apoio ao usuário, no âm-
bito das concessões rodoviárias federais”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Of. P-664/09/CVT

Brasília, 18 de novembro de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 

de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 5.787/09 – do Sr. 
Antonio Carlos Mendes Thame – que “cria o Programa 
Nacional de substituição de veículos automotores de 
transporte privado individual de passageiros”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-11-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 433, DE 2009 

(Do Sr. José Fernando Aparecido  
de Oliveira e outros)

Acrescenta o § 5º ao art. 176 da Cons-
tituição Federal e acrescenta o art. 95 ao 
Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

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

Art. 1º. O art. 176 da Constituição Federal passa 
a vigorar com o acréscimo do seguinte parágrafo: 

“§ 5º Será objeto de Lei: a organização da 
estrutura da Agência Reguladora responsável 
pela análise de concessão e autorização para 
a exploração de recursos minerais.” (NR)

Art. 2º. Fica o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias acrescentado do seguinte dispositivo: 

Art.95. A lei sobre a qual dispõe o § 5º do Art.176 
transformará o Departamento Nacional de Produção 
Mineral – DNPM em Agência Reguladora do Setor Mi-
neral, no prazo de 180 dias, contados da promulgação 
desta emenda. 

Parágrafo Único. Fica autorizada a celebração 
de contrato de gestão entre a Agência Reguladora do 
Setor Mineral e o Ministério de Minas e Energia.

Art. 3º. Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Há uma década e meia, após profundas altera-
ções introduzidas durante o Governo Collor, o País 
vem buscando o aparelhamento de sua máquina ad-
ministrativa com a criação de superestruturas e, na sua 
esteira, pela prática de decisão de natureza colegiada, 
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na utilização de conselhos para decidir, orientar e har-
monizar decisões e políticas setoriais.

Tal se deu na área de energia, com a criação 
da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis – ANP e do Conselho Nacional de Política 
Energética – CNPE, trazendo consistência e uniformi-
dade de concepção ao setor energético.

Semelhante procedimento foi, entretanto, negado 
ao setor mineral, fazendo com que a Nação, predesti-
nada a exercer importante papel na área de mineração, 
não disponha de uma política racional para o setor e 
tome decisões ao sabor das circunstâncias.

O Departamento Nacional de Produção Mineral, 
embora autarquia, não se iguala às demais agências na 
sua independência e na sua capacidade de gestão.

A inexistência de um conselho impõe que deci-
sões na área mineral sejam sempre solitárias, sempre 
sem suporte de entidades afins.

Nesse ínterim, a presente proposição obedece 
a um impulso cooperativo e tem como escopo ver im-
plantado todo um instrumental administrativo que leve 
o País a gerir o imenso patrimônio que nossa geologia 
nos legou e a internar as vantagens que o aproveita-
mento dos recursos minerais pode proporcionar.

Estou certo de que, em se dotando o setor mine-
ral da mesma concepção que o setor elétrico, nosso 
crescimento será mais homogêneo, mais incisivo e 
mais sustentável.

Desse modo, esperamos merecer o apoio dos 
nossos nobres colegas no Congresso Nacional, no 
sentido de aprovar a proposta legislativa ora encetada 
junto à Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 11 em novembro de 2009. – 
José Fernando Aparecido de Oliveira.

CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS 
(53ª Legislatura 2007-2011)

Proposição: PEC 0433/09

Autor da Proposição: JOSÉ FERNANDO APARECI-
DO DE OLIVEIRA E OUTROS

Data de Apresentação: 11/11/2009

Ementa: Acrescenta o § 5º ao art. 176 da Constituição 
Federal e acrescenta o art. 95 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

POSSUI ASSINATURAS SUFICIENTES: SIM

TOTAIS DE ASSINATURAS: CONFIRMADAS 184

Não Conferem 004
Fora do Exercício 000
Repetidas 001
Ilegíveis 000

Retiradas 000
Total 189

ASSINATURAS CONFIRMADAS

ADEMIR CAMILO PDT MG
AELTON FREITAS PR MG
ALEX CANZIANI PTB PR
ALEXANDRE SANTOS PMDB RJ
ALFREDO KAEFER PSDB PR
ALINE CORRÊA PP SP
ANDRÉ DE PAULA DEM PE
ANDRE VARGAS PT PR
ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
ANTONIO BULHÕES PRB SP
ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT MS
ANTONIO CRUZ PP MS
ANTONIO FEIJÃO PTC AP
ANTÔNIO ROBERTO PV MG
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP
ARNALDO JARDIM PPS SP
ARNALDO MADEIRA PSDB SP
ARNON BEZERRA PTB CE
ASSIS DO COUTO PT PR
BERNARDO ARISTON PMDB RJ
BETO MANSUR PP SP
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
BRIZOLA NETO PDT RJ
CAPITÃO ASSUMÇÃO PSB ES
CARLOS ALBERTO CANUTO PSC AL
CARLOS MELLES DEM MG
CARLOS SANTANA PT RJ
CARLOS WILLIAN PTC MG
CARLOS ZARATTINI PT SP
CELSO MALDANER PMDB SC
CEZAR SILVESTRI PPS PR
CHARLES LUCENA PTB PE
CHICO ALENCAR PSOL RJ
CHICO LOPES PCdoB CE
CIRO PEDROSA PV MG
CLÁUDIO DIAZ PSDB RS
CLEBER VERDE PRB MA
CLóVIS FECURY DEM MA
COLBERT MARTINS PMDB BA
DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
DELEY PSC RJ
DEVANIR RIBEIRO PT SP
DIMAS RAMALHO PPS SP
DOMINGOS DUTRA PT MA
DR. TALMIR PV SP
DR. UBIALI PSB SP
EDIGAR MÃO BRANCA PV BA
EDMAR MOREIRA PR MG
EDMILSON VALENTIM PCdoB RJ
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EDSON APARECIDO PSDB SP
EDUARDO CUNHA PMDB RJ
EDUARDO GOMES PSDB TO
EDUARDO LOPES PRB RJ
EDUARDO VALVERDE PT RO
EFRAIM FILHO DEM PB
ELISMAR PRADO PT MG
ENIO BACCI PDT RS
ERNANDES AMORIM PTB RO
EUDES XAVIER PT CE
EUGÊNIO RABELO PP CE
EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB CE
EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP
FELIPE BORNIER PHS RJ
FÉLIX MENDONÇA DEM BA
FERNANDO CHUCRE PSDB SP
FERNANDO COELHO FILHO PSB PE
FERNANDO GABEIRA PV RJ
FERNANDO MARRONI PT RS
FERNANDO NASCIMENTO PT PE
FILIPE PEREIRA PSC RJ
FLÁVIO DINO PCdoB MA
FRANCISCO PRACIANO PT AM
FRANCISCO RODRIGUES DEM RR
FRANCISCO ROSSI PMDB SP
GERALDINHO PSOL RS
GERALDO SIMÕES PT BA
GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
GONZAGA PATRIOTA PSB PE
GORETE PEREIRA PR CE
GUSTAVO FRUET PSDB PR
IBSEN PINHEIRO PMDB RS
ILDERLEI CORDEIRO PPS AC
INDIO DA COSTA DEM RJ
JACKSON BARRETO PMDB SE
JAIME MARTINS PR MG
JAIR BOLSONARO PP RJ
JAIRO ATAIDE DEM MG
JAIRO CARNEIRO PP BA
JEFFERSON CAMPOS PSB SP
JERÔNIMO REIS DEM SE
JOÃO CARLOS BACELAR PR BA
JOÃO DADO PDT SP
JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
JOÃO PIZZOLATTI PP SC
JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
JOSÉ AIRTON CIRILO PT CE
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PDT BA
JOSÉ CHAVES PTB PE
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT SP
JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA PV 
MG
JULIÃO AMIN PDT MA

JÚLIO DELGADO PSB MG
JURANDIL JUAREZ PMDB AP
LAERTE BESSA PSC DF
LÁZARO BOTELHO PP TO
LÉO VIVAS PRB RJ
LEONARDO MONTEIRO PT MG
LINDOMAR GARÇON PV RO
LUIZ BASSUMA PV BA
LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS
LUIZ SÉRGIO PT RJ
MAGELA PT DF
MAJOR FÁBIO DEM PB
MARCELO ALMEIDA PMDB PR
MARCELO ITAGIBA PSDB RJ
MARCELO MELO PMDB GO
MARCELO SERAFIM PSB AM
MÁRCIO FRANÇA PSB SP
MÁRCIO MARINHO PRB BA
MARCO MAIA PT RS
MARCOS LIMA PMDB MG
MARCOS MONTES DEM MG
MARIA HELENA PSB RR
MÁRIO HERINGER PDT MG
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
MAURO BENEVIDES PMDB CE
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
MIGUEL CORRÊA PT MG
MILTON MONTI PR SP
MOACIR MICHELETTO PMDB PR
MOISES AVELINO PMDB TO
NEILTON MULIM PR RJ
NELSON BORNIER PMDB RJ
NELSON MARQUEZELLI PTB SP
NELSON MEURER PP PR
NEUDO CAMPOS PP RR
ODAIR CUNHA PT MG
OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
OSVALDO REIS PMDB TO
PAES LANDIM PTB PI
PASTOR PEDRO RIBEIRO PR CE
PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMDB CE
PAULO PIMENTA PT RS
PAULO ROBERTO PEREIRA PTB RS
PEDRO CHAVES PMDB GO
PEDRO EUGÊNIO PT PE
PEDRO FERNANDES PTB MA
PEDRO WILSON PT GO
PINTO ITAMARATY PSDB MA
POMPEO DE MATTOS PDT RS
PROFESSOR SETIMO PMDB MA
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
RAUL HENRY PMDB PE
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RAUL JUNGMANN PPS PE
REBECCA GARCIA PP AM
REGIS DE OLIVEIRA PSC SP
RENATO MOLLING PP RS
RIBAMAR ALVES PSB MA
RICARDO TRIPOLI PSDB SP
RODRIGO ROLLEMBERG PSB DF
ROGERIO LISBOA DEM RJ
RÔMULO GOUVEIA PSDB PB
SANDES JÚNIOR PP GO
SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO PT BA
SEVERIANO ALVES PMDB BA
SILVIO TORRES PSDB SP
SOLANGE ALMEIDA PMDB RJ
TADEU FILIPPELLI PMDB DF
TAKAYAMA PSC PR
TATICO PTB GO
ULDURICO PINTO PHS BA
VALADARES FILHO PSB SE
VALTENIR PEREIRA PSB MT
VELOSO PMDB BA
VICENTINHO PT SP
VIEIRA DA CUNHA PDT RS
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT MG
WILSON BRAGA PMDB PB
WOLNEY QUEIROZ PDT PE
ZÉ GERARDO PMDB CE
ZENALDO COUTINHO PSDB PA
ZEQUINHA MARINHO PSC PA

ASSINATURAS QUE NÃO CONFEREM

CIRO NOGUEIRA PP PI
DR. PAULO CÉSAR PR RJ
MARCOS ANTONIO PRB PE
MAURÍCIO TRINDADE PR BA
ASSINATURAS REPETIDAS
NELSON MARQUEZELLI PTB SP

PROJETO DE LEI Nº 6.347, DE 2009 
(Do Sr. Francisco Rossi)

Dispõe sobre a instalação de esta-
belecimentos que comercializem bebidas 
alcoólicas nas proximidades de colégios 
e escolas.

Despacho: às Comissões de Seguridade 
Social e Família; Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio; 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:

Artigo 1º – É vedada a instalação de estabele-
cimentos que comercializem bebidas alcoólicas num 
raio de 200 (duzentos) metros de distância de estabe-
lecimentos escolares públicos e privados, municipais, 
estaduais e federais de 1º e 2º graus.

Artigo 2º – Os estabelecimentos já instalados 
dentro do limite inserto no artigo anterior, desde que 
devidamente regularizados, não sofrerão qualquer 
alteração em sua licença, estando proibidos de co-
mercializar todo e qualquer tipo de bebida alcoólica 
em suas instalações, devendo afixar avisos sobre a 
restrição nas dimensões mínimas de 30 (trinta) por 50 
(cinqüenta) centímetros.

Artigo 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O presente Projeto de Lei tem por escopo coibir 
o consumo de bebidas alcoólicas nas proximidades 
dos estabelecimentos de ensino.

A fixação dos elementos inerentes a matéria te-
lada, abarca a vulnerabilidade dos alunos expostos, 
durante o processo de formação, a possibilidade de 
compra de bebidas alcoólicas no entorno das escolas, 
bem como outros tipos de drogas lícitas ou ilícitas, 
comprometendo, sobremaneira, os valores incutidos 
acerca do exercício da cidadania e fixação dos pre-
ceitos fundamentais ao entendimento da vida política, 
social e econômica do País. 

Durante o processo de formação dos alunos deve 
ser evitado este tipo de disponibilidade, que devido à 
vulnerabilidade existente nessa fase da vida, compro-
mete os valores que estão sendo desenvolvidos.

O funcionamento desses estabelecimentos pre-
judica os alunos em diversos vetores, senão veja-se: 
possibilita o acesso aos jogos de azar, favorece o con-
sumo e tráfico de drogas lícitas e ilícitas, potencializa 
a violência em detrimento à tranqüilidade necessária 
para o desenvolvimento das tarefas inerentes a qual-
quer Instituição de Ensino.

O conhecimento, a cultura e a boa formação pro-
fissional e intelectual são valores importantes em si 
mesmos, independente de aplicações práticas e seu 
valor de mercado. De uma maneira geral, no entanto, 
a sociedade reconhece e remunera a competência que 
gera produtos e serviços de qualidade. Atualmente, a 
riqueza de um país depende fundamentalmente do 
conhecimento e da capacidade produtiva dos seus 
cidadãos.

A presente proposição abarca visceralmente a 
proteção das diretrizes alhures mencionadas, além 
de convergir em direito garantido pela Constituição 
Federal em seu artigo 6º, que preleciona:
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“Art. 6º – São direitos sociais a edu-
cação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma 
dessa Constituição”. (grifo nosso)

Levantamento realizado pela Secretaria Nacional 
Antidrogas (Senad), corrobora com a iniciativa apre-
sentada, afirmando que somente em 2007, 16% dos 
adolescentes entre 14 e 17 anos já consumiram be-
bidas alcoólicas em excesso, ou seja, cinco doses ou 
mais ao longo de um dia. Desses, 21% são do sexo 
masculino e 11% do sexo feminino.

Verificam-se resultados preocupantes, se consi-
derado que os entrevistados começaram a beber antes 
dos 14 anos de idade. Entre adultos jovens, com idade 
entre 18 e 24 anos, o início foi aos 15. O consumo pre-
coce reflete no número de adultos que apresentam um 
padrão de consumo excessivo de bebidas alcoólicas: 
28%, o equivalente a 33 milhões de pessoas.

Conclusões de psiquiatras, educadores e até de 
policiais militares são regentes de que a presença de 
bares nas proximidades das escolas afeta a dinâmica 
escolar, transforma-se em epicentro de ocorrências 
policiais envolvendo estudantes e torna-se a grande 
vilã do baixo rendimento escolar.

Em outro estudo recente realizado pela Universi-
dade Federal de São Paulo, aponta-se que as crianças 
e adolescentes não encontram nenhuma dificuldade 
para comprar álcool. Nem nas proximidades das es-
colas. Segundo o trabalho, 90% dos donos de bares 
não se interessam pela idade de quem está compran-
do a bebida.

Combate-se atualmente o porre social instalado 
pela ausência de programas educacionais, sociedades 
tolerantes, pais desinformados e geniais publicitários 
livres para associar a bebida a vigor, sexualidade e 
liberdade. Para completar a combustão, jovens ensi-
nados que a suprema vivência humana está em con-
sumir. Não é preciso experimentar nada para saber 
como isso acaba.

Ante o exposto, aguarda o apoio no tocante à 
aprovação da iniciativa legislativa ora submetida.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 2009. – 
Deputado Federal Francisco Rossi de Almeida.

PROJETO DE LEI Nº 6.364, DE 2009 
(Do Sr. Sarney Filho)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
adoção de medidas ecologicamente sus-
tentáveis nas obras de infra-estrutura ne-
cessárias à realização das Olimpíadas de 
2016. 

Despacho: às Comissões de Turismo 
e Desporto; Desenvolvimento Urbano; Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 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 obrigatoriedade 

da adoção de medidas ecologicamente sustentáveis, 
por parte do Poder Público e das entidades privadas 
responsáveis pelas obras de infraestrutura necessárias 
à realização das Olimpíadas de 2016, objetivando a 
redução das emissões dos gases responsáveis pelo 
efeito estufa, a economia de energia e de água, além 
do uso racional dos recursos ambientais, em todos os 
casos em que os empreendimentos forem beneficiados 
com recursos financeiros da União ou controlados pelo 
Poder Público federal. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se 
medidas ecologicamente sustentáveis:

I – a concepção e a execução de projetos 
arquitetônicos e urbanísticos que privilegiem a 
redução das emissões dos gases responsáveis 
pelo efeito estufa, a eficiência e a economia 
energéticas, o aproveitamento da luz natural e 
o uso racional dos recursos hídricos e outros 
recursos naturais;

II – a concepção e a execução de pro-
jetos e programas voltados à minimização da 
geração de resíduos e redução de sua peri-
culosidade, à coleta seletiva, reciclagem e à 
destinação adequada dos rejeitos gerados e 
ao saneamento básico;

III – a implantação de sistemas de mobili-
dade urbana que privilegie transportes públicos 
que utilizem veículos movidos a eletricidade 
ou biocombustíveis. 

Art. 3º Os órgãos e as entidades do Poder Públi-
co deverão prever nos processos licitatórios necessá-
rios às obras de infraestrutura de que trata o art. 1º, a 
certificação de origem ambientalmente adequada dos 
materiais, insumos e processos utilizados.

§ 1º Nas licitações previstas no caput, devem ser 
considerados como critério de seleção os produtos e 
serviços ambiental e socialmente sustentáveis.

§ 2º Somente poderão ser utilizadas madeiras 
oriundas de planos de manejo florestal sustentáveis.

§ 3º No processo seletivo para as novas edifica-
ções, terão prioridade os projetos que privilegiem a lu-
minosidade natural e propiciem economia de energia, 
água e outros recursos naturais.
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§ 4º Os requisitos estabelecidos neste artigo apli-
car-se-ão também aos empreendimentos construídos 
mediante parceria público-privada e poderão, na forma 
do regulamento, ser estendidos a compras e contrata-
ções de serviços, inclusive de publicidade, não direta-
mente relacionados a obras de infraestrutura.

Art. 4º Os órgãos e entidades do Poder Público, 
bem como as entidades privadas envolvidos, direta ou 
indiretamente, nas obras e outras ações relacionadas 
à realização das Olimpíadas de 2016, devem instituir 
programas de pesquisa, educação, monitoramento e 
fiscalização voltados ao alcance dos objetivos de que 
trata esta Lei. 

Parágrafo único. Os órgãos e entidades do Poder 
Público, bem como as entidades privadas referidas no 
caput, devem divulgar, junto com a propaganda oficial 
do evento, a relevância e as ações voltados a adoção 
do modelo de sustentabilidade de que trata esta Lei. 

Art. 5º Os órgãos e entidades do Poder Público, 
bem como as entidades privadas envolvidos, direta ou 
indiretamente, nas obras e outras ações relacionadas 
à realização das Olimpíadas de 2016, devem utilizar 
equipamentos e produtos, em todas as unidades físicas 
do Complexo Olímpico, que propiciem a economia de 
energia e água, além de implantar programas voltados 
à reutilização e a reciclagem de materiais. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

No último dia 02 de outubro do corrente, o Brasil 
e, em especial, a cidade do Rio de Janeiro, conquis-
taram o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2016, 
vencendo na ocasião Chicago, Tóquio e Madri. Esta 
vitória significou um reconhecimento do Comitê Olím-
pico Internacional e, por extensão, de toda a comuni-
dade internacional, da candidatura madura do nosso 
País, caracterizada por uma economia estável, fruto 
dos esforços dos últimos governos no setor, e pela ne-
cessidade de se oportunizar a realização dos Jogos 
Olímpicos fora do eixo norte do Planeta.

Mais do que a oportunidade de mostrar o nosso 
País para todo o mundo, o evento será, notadamente, 
uma ocasião ímpar de se promover ajustes sociais 
importantes, de se promover também o crescimento 
e a melhoria da qualidade de vida para todos os cida-
dãos brasileiros.

Estão previstos um total de investimentos, até 
2016, só na cidade do Rio de Janeiro, da ordem de R$ 
23,2 bilhões de reais, divididos entre R$ 15,8 bilhões 
de reais em recebimentos de recursos municipais, es-
taduais e federais, além de parcerias com a iniciativa 

privada, e 7,4 bilhões de reais oriundos da realização 
dos Jogos em si.

As principais intervenções no Município, além 
dos aparelhos voltados exclusivamente para a realiza-
ção das Olimpíadas, como a Vila Olímpica, o Estádio 
Olímpico da Barra da Tijuca, a Reforma do Maracanã 
e do Parque Aquático Maria Lenk, o Estádio Aquático 
Olímpico, a reforma do Velódromo, a reforma do Es-
tádio Olímpico João Havelange (Engenhão), dentre 
outros, estarão materializadas na expansão do me-
trô, na construção de linhas BRT( Bus Rapid Transit) 
ligando a Bara da Tijuca à Zona Oeste e à Zona Nor-
te da cidade, na reforma do Aeroporto Internacional 
Tom Jobim, na reforma do Aeroporto Santos Dumont, 
na construção do Arco Metropolitano para desafogar 
o trânsito nos acessos à cidade, na revitalização da 
zona portuária, na melhorias em favelas, na despolui-
ção da Lagoa Rodrigo de Freitas e na despoluição da 
Baía de Guanabara.

Assim, os desafios à cidade e a nossa Nação 
para organizar e recepcionar o maior evento esporti-
vo do planeta, já foram lançados. Estes desafios vão 
muito além do cronograma inflexível para a conclusão 
das obras, mas dizem respeito também, a questão da 
segurança, da violência, de se deter o processo de 
favelização e acima de tudo, melhorar as condições 
de vida para a sua população e de seus inúmeros 
visitantes, por meio da melhoria dos sistemas de sa-
neamento básico, coleta e destinação adequado de 
resíduos sólidos e despoluição da Baía de Guanabara 
e de suas Lagoas.

Por outro lado, em função da nossa incômoda 
posição, como o 4º maior emissor mundial dos gases 
causadores do efeito estufa, responsáveis pelo aque-
cimento global, bem como, a eminência da exploração 
das jazidas de petróleo da camada do pré sal, que 
apontam para um aumento significativo desta con-
tribuição, que pode chegar a seu limite extremo em 
mais 1,3 bilhões de toneladas de CO2, lançadas na 
atmosfera, entendemos ser vital, para o nosso país, a 
adoção de medidas ecologicamente sustentáveis nas 
obras de infra-estrutura necessárias a realização dos 
Jogos Olímpicos de 2016, aproveitando a visibilidade 
do evento, como forma de, além de contribuir para a 
economia de energia, de água e para a redução dos 
gases causadores do efeito estufa, firmar, à nível mun-
dial, o compromisso do Governo e do povo brasileiro, 
com a proteção ambiental.

Assim, esta proposição vem a se somar aos 
compromissos assumidos pela cidade, no âmbito do 
Protocolo de Intenções, que prevê, dentre outras ações 
a neutralização de todo o carbono produzido em fun-
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ção do evento, por meio do plantio de milhares de 
árvores. 

à luz de todo o exposto, solicito aos meus Pares 
todo o apoio na aprovação deste projeto de lei. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2009. – 
Deputado Sarney Filho (PV-MA).

PROJETO DE LEI Nº 6.366, DE 2009 
(Do Sr. Paes Landim)

Dá nova redação à alínea “a”, e ao § 5º 
do art. 654 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, que “Aprova a Consolidação 
das Leis Do Trabalho”.

Despacho: às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea “a”, e o § 5º, do art. 654 da Con-

solidação das Leis do Trabalho, passam vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 654  ...............................................
§ 5º – O preenchimento dos cargos de 

Juiz Titular de Vara do Trabalho, vagos ou cria-
dos por lei, será feito dentro de cada Região:

a) pela remoção de outro Juiz Titular, pre-
valecendo a antigüidade no cargo, caso haja 
mais de um pedido, desde que a remoção te-
nha sido requerida, dentro de 05 (cinco) dias, 
contados da abertura da vaga, ao Presidente 
do Tribunal Regional, a quem caberá expedir 
o respectivo ato.”

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

Justificação

Primeiramente, a proposta de alteração legisla-
tiva corrige a denominação atribuída ao “Juiz” que é 
promovido do cargo de Juiz Substituto para o imedia-
tamente superior, já que, com a extinção da represen-
tação classista, as Juntas de Conciliação e Julgamento 
passaram a se denominar Varas do Trabalho e o Juiz 
Presidente de Junta, Juiz Titular.

Em um segundo momento, é preciso considerar 
que os meios tecnológicos de acesso à informação, 
atualmente, permitem um conhecimento praticamente 
instantâneo dos atos de administração dos tribunais 
por parte dos juízes de primeiro grau.

O Poder Judiciário Trabalhista caminha a passos 
largos para a virtualização do processo judicial, fazen-

do com que se busque, com maior precisão, a eficácia 
da prestação jurisdicional. 

O prazo de quinze dias previsto em lei acaba por 
retardar, às vezes, por mais de ano, o término do pro-
cesso de remoção dos Juízes Titulares. A abertura do 
processo de remoção dá-se pela promoção de Juiz Ti-
tular a Juiz de Tribunal, aposentadoria ou exoneração, 
que levam à vacância da titularidade de uma determi-
nada Vara do Trabalho. Quando isso ocorre, abre-se o 
processo de remoção e, pelo efeito sucessivo, apenas 
é possível a abertura do processo de promoção de Juiz 
Substituto ao cargo de Juiz Titular, quando finalizada 
toda a movimentação dos Juízes Titulares na Região 
a partir da vacância da titularidade daquela unidade 
judiciária. 

Assim, esse prejuízo é verdadeiro e sensível, pois 
em algumas regiões, o processo de promoção de Juiz 
Substituto ao cargo de Juiz Titular chega a perdurar um 
ano ou mais, já que é preciso aguardar o término das 
remoções de Juízes Titulares, até que a titularidade 
de determinada Vara permaneça sem manifestação 
de interesse por parte dos juízes titulares. Só então, 
torna-se possível abrir o processo de promoção de 
Juiz Substituto. 

Desta forma, a aceleração do processo de remo-
ção de Juiz Titular, com o encurtamento do prazo legal 
em vigor e que vem desde época em que o acesso 
à informação não era veloz e instantâneo como hoje 
em dia, em muito colaborará com a efetividade da ju-
risdição, pois propiciará a que também o avançar da 
carreira se dê de forma mais célere, em proveito de 
toda a magistratura e, por conseqüência, de toda a 
sociedade. 

Em face do exposto, esperamos contar com o 
apoio de nossos pares no Congresso Nacional para a 
aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2009. – 
Deputado Paes Landim.

PROJETO DE LEI Nº 6.373, DE 2009 
(Do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira 

 e outros)

Altera o art. 16 da Lei nº 8.934, de 18 
de novembro de 1994, que “Dispõe sobre 
o Registro Público de Empresas Mercan-
tis e Atividades Afins e dá outras provi-
dências.”

Despacho: Cumprido o Requisito Dispos-
to no Art. 110, do RICD, Referente de Reapre-
sentação de Projeto Rejeitado na Mesma Ses-
são Legislativa, Distribua-se o PL nº 6.373/2009 
às Comissões de Desenvolvimento Econômico, 
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Indústria e Comércio 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 art. 16 da Lei nº 8.934, de 18 de novem-

bro de 1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras pro-
vidências”, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16. O mandato de vogal e respectivo 
suplente será de 4 (quatro) anos, permitida a 
recondução. “ (NR)

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

Justificação

Os Vogais das Juntas Comerciais são nomeados 
para exercerem um mandato de 4 anos, pelos gover-
nos da União, dos Estados e do Distrito Federal, sendo 
indicados em lista tríplice pelas entidades de classe, 
que os consideram competentes para exercer tal fun-
ção, uma vez que já estão integrados na administração 
dessas respectivas entidades, além de se enquadra-
rem nas exigências do art. 11 da Lei nº 8.934, de 18 
de novembro de 1994 e art. 10 do Decreto nº 1.800, 
de 30 de janeiro de 1996.

Os Governos, bem como as administrações das 
entidades de classe, estão sujeitos ao princípio demo-
crático da alternância no poder. Na União, nos Estados 
e no Distrito Federal essa alternância é observada a 
cada quatro anos, enquanto nas entidades de classe 
é de apenas dois anos, permitida a recondução.

A alternância de poder nos Governos e entidades 
repercutirão, sem dúvida alguma, também na alternân-
cia de suas representações no quadro de Vogais das 
Juntas Comerciais.

Propõe-se, por essa razão, que a indicação e ou 
recondução dos Vogais, sejam titulares ou suplentes, 
deverá ser de iniciativa dos dirigentes das entidades de 
classe e dos Governos eleitos, independentemente de 
seus indicados terem exercidos mandatos anteriores, 
levando em conta a experiência adquirida e se tais man-
datos foram exercidos com competência e dignidade, 
fazendo-os merecedores dessa confiança.

Este critério permitirá alteração mais adequada e 
gradual no quadro de Vogais, sem prejudicar as ativida-
des do Colegiado, ficando a substituição de represen-
tante a critério das entidades de classe e dos Governos 
quando da renovação das administrações.

Por outro lado, a limitação de renovação de man-
datos de representantes no Conselho impede que os 
mais experientes, nesse mister, possam continuar 

prestando seus serviços, em nome da eficiência e da 
qualidade.

Ademais, essa limitação vai ao encontro do prin-
cípio defendido pelo legislador federal no inciso III do 
artigo 11 da Lei nº 8.934/94 e incisos III e IV do artigo 
10 do Decreto nº 1.800, ao enfatizar as experiências, 
do empresário e dos profissionais liberais, como requi-
sito para exercício da função, ao estabelecer:

“sejam, ou tenham sido, por mais de cinco 
anos, empresários ou administradores de so-
ciedade empresária”, e “tenham mais de cinco 
anos de efetivo exercício da profissão, quando 
se tratar de representantes das classes dos 
advogados, dos economistas, dos contadores 
ou dos administradores. “

Então, por que não aplicar esse princípio também 
nas Juntas Comerciais, permitindo a nomeação de 
vogais de maior experiência e conhecimentos, adqui-
ridos no exercício da função em mandatos anteriores 
e consecutivos?

Enfim, faz-se necessário que as Juntas Comer-
ciais disponham de um Conselho com uma composição 
cada vez mais técnica e experiente, na medida em que 
tais atributos contribuem sobremaneira para a eficiên-
cia e aprimoramento do serviço desempenhando no 
registros públicos mercantis, além de influírem nos pro-
cedimentos das Juntas, que não podem prescindir da 
participação desses representantes em Comissões na 
deliberação de matérias técnicas e administrativas.

Por tais razões, esperamos contar com o in-
dispensável apoio de nossos ilustres Pares para a 
aprovação desta proposição que permitirá um melhor 
funcionamento das comissões que atuam nas Juntas 
Comercias de nosso país.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2008. – 
Deputado José Fernando Aparecido de Oliveira.

CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS 
(53ª Legislatura 2007-2011)

Proposição: PL. 6373/2009

Autor da Proposição: JOSÉ FERNANDO APARECI-
DO DE OLIVEIRA E OUTROS

Data de Apresentação: 10/11/2009

Ementa: Altera o art.16 da Lei nº 8934, de novem-
bro de 1994, que Dispõe sobre o Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras 
providênicias. (Submete , nos termos do art. 110 do 
RICD e art. 67 da CF, as assinaturas necessárias para 
a tramitação do Projeto de Lei nº 6.373/2009).
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POSSUI ASSINATURAS SUFICIENTES: SIM

TOTAIS DE ASSINATURAS: CONFIRMADAS 259
Não Conferem 014
Fora do Exercício 001
Repetidas 011
Ilegíveis 000
Retiradas 000
Total 285

ASSINATURAS CONFIRMADAS

ABELARDO CAMARINHA PSB SP
ACÉLIO CASAGRANDE PMDB SC
ADEMIR CAMILO PDT MG
ALBERTO FRAGA DEM DF
ALEX CANZIANI PTB PR
ALICE PORTUGAL PCdoB BA
ALINE CORRÊA PP SP
ANDRE VARGAS PT PR
ANÍBAL GOMES PMDB CE
ANSELMO DE JESUS PT RO
ANTONIO BULHÕES PRB SP
ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT MS
ANTONIO CRUZ PP MS
ANTONIO FEIJÃO PTC AP
ANTÔNIO ROBERTO PV MG
ARIOSTO HOLANDA PSB CE
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP
ARNALDO MADEIRA PSDB SP
ARNALDO VIANNA PDT RJ
ARNON BEZERRA PTB CE
ASSIS DO COUTO PT PR
ÁTILA LIRA PSB PI
AUGUSTO FARIAS PTB AL
BERNARDO ARISTON PMDB RJ
BETINHO ROSADO DEM RN
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
BRUNO RODRIGUES PSDB PE
CÂNDIDO VACCAREZZA PT SP
CAPITÃO ASSUMÇÃO PSB ES
CARLOS ALBERTO CANUTO PSC AL
CARLOS MELLES DEM MG
CARLOS SANTANA PT RJ
CARLOS WILLIAN PTC MG
CARLOS ZARATTINI PT SP
CELSO MALDANER PMDB SC
CEZAR SILVESTRI PPS PR
CHICO DA PRINCESA PR PR
CHICO LOPES PCdoB CE
CIDA DIOGO PT RJ
CIRO PEDROSA PV MG
CLAUDIO CAJADO DEM BA
CLEBER VERDE PRB MA
COLBERT MARTINS PMDB BA

DAMIÃO FELICIANO PDT PB
DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
DEVANIR RIBEIRO PT SP
DOMINGOS DUTRA PT MA
DR. NECHAR PP SP
DR. TALMIR PV SP
DUARTE NOGUEIRA PSDB SP
EDGAR MOURY PMDB PE
EDIGAR MÃO BRANCA PV BA
EDINHO BEZ PMDB SC
EDIO LOPES PMDB RR
EDMAR MOREIRA PR MG
EDMILSON VALENTIM PCdoB RJ
EDSON APARECIDO PSDB SP
EDSON DUARTE PV BA
EDUARDO CUNHA PMDB RJ
EDUARDO DA FONTE PP PE
EDUARDO LOPES PRB RJ
EDUARDO SCIARRA DEM PR
EDUARDO VALVERDE PT RO
ELIENE LIMA PP MT
ELISEU PADILHA PMDB RS
ELISMAR PRADO PT MG
ENIO BACCI PDT RS
ERNANDES AMORIM PTB RO
EUDES XAVIER PT CE
EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB CE
FELIPE MAIA DEM RN
FÉLIX MENDONÇA DEM BA
FERNANDO CHIARELLI PDT SP
FERNANDO CHUCRE PSDB SP
FERNANDO FERRO PT PE
FERNANDO MELO PT AC
FERNANDO NASCIMENTO PT PE
FILIPE PEREIRA PSC RJ
FLÁVIO DINO PCdoB MA
FRANCISCO PRACIANO PT AM
FRANCISCO RODRIGUES DEM RR
FRANCISCO ROSSI PMDB SP
FRANCISCO TENORIO PMN AL
GEORGE HILTON PRB MG
GERALDINHO PSOL RS
GERALDO PUDIM PR RJ
GERALDO RESENDE PMDB MS
GERALDO SIMÕES PT BA
GERALDO THADEU PPS MG
GERSON PERES PP PA
GILMAR MACHADO PT MG
GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
GLADSON CAMELI PP AC
GONZAGA PATRIOTA PSB PE
GUILHERME CAMPOS DEM SP
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GUSTAVO FRUET PSDB PR
ILDERLEI CORDEIRO PPS AC
IRINY LOPES PT ES
JACKSON BARRETO PMDB SE
JAIME MARTINS PR MG
JAIR BOLSONARO PP RJ
JAIRO ATAIDE DEM MG
JEFFERSON CAMPOS PSB SP
JERÔNIMO REIS DEM SE
JILMAR TATTO PT SP
JÔ MORAES PCdoB MG
JOÃO CARLOS BACELAR PR BA
JOÃO DADO PDT SP
JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
JOÃO MAIA PR RN
JOÃO PAULO CUNHA PT SP
JOÃO PIZZOLATTI PP SC
JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
JOFRAN FREJAT PR DF
JORGE KHOURY DEM BA
JOSÉ AIRTON CIRILO PT CE
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PDT BA
JOSÉ CARLOS VIEIRA PR SC
JOSÉ CHAVES PTB PE
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT SP
JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA PV MG
JOSÉ MAIA FILHO DEM PI
JOSÉ PAULO TóFFANO PV SP
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PR MG
JOSEPH BANDEIRA PT BA
JULIÃO AMIN PDT MA
JÚLIO CESAR DEM PI
JÚLIO DELGADO PSB MG
JULIO SEMEGHINI PSDB SP
JURANDIL JUAREZ PMDB AP
LAEL VARELLA DEM MG
LAERTE BESSA PSC DF
LÁZARO BOTELHO PP TO
LEANDRO SAMPAIO PPS RJ
LEANDRO VILELA PMDB GO
LELO COIMBRA PMDB ES
LEO ALCÂNTARA PR CE
LÉO VIVAS PRB RJ
LEONARDO MONTEIRO PT MG
LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
LEONARDO VILELA PSDB GO
LINCOLN PORTELA PR MG
LINDOMAR GARÇON PV RO
LÚCIO VALE PR PA
LUIZ BASSUMA PV BA
LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS
LUIZ CARREIRA DEM BA

LUIZ SÉRGIO PT RJ
LUPÉRCIO RAMOS PMDB AM
MAGELA PT DF
MAJOR FÁBIO DEM PB
MANATO PDT ES
MANOEL JUNIOR PMDB PB
MANOEL SALVIANO PSDB CE
MANUELA D’ÁVILA PCdoB RS
MARCELO MELO PMDB GO
MARCELO SERAFIM PSB AM
MARCELO TEIXEIRA PR CE
MÁRCIO FRANÇA PSB SP
MARCIO JUNQUEIRA DEM RR
MÁRCIO MARINHO PRB BA
MARCO MAIA PT RS
MARCONDES GADELHA PSC PB
MARCOS LIMA PMDB MG
MARIA DO ROSÁRIO PT RS
MARIA LÚCIA CARDOSO PMDB MG
MÁRIO DE OLIVEIRA PSC MG
MÁRIO HERINGER PDT MG
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
MAURO NAZIF PSB RO
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
MIGUEL CORRÊA PT MG
MOISES AVELINO PMDB TO
NARCIO RODRIGUES PSDB MG
NATAN DONADON PMDB RO
NEILTON MULIM PR RJ
NELSON MARQUEZELLI PTB SP
NELSON MEURER PP PR
NELSON TRAD PMDB MS
NEUDO CAMPOS PP RR
NILSON PINTO PSDB PA
ODAIR CUNHA PT MG
OLAVO CALHEIROS PMDB AL
OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
OSVALDO REIS PMDB TO
OTAVIO LEITE PSDB RJ
PAES DE LIRA PTC SP
PAES LANDIM PTB PI
PASTOR MANOEL FERREIRA PR RJ
PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
PAULO BORNHAUSEN DEM SC
PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMDB CE
PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
PAULO PIAU PMDB MG
PAULO PIMENTA PT RS
PAULO ROBERTO PEREIRA PTB RS
PAULO ROCHA PT PA
PAULO TEIXEIRA PT SP
PEDRO CHAVES PMDB GO
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PEDRO EUGÊNIO PT PE
PEDRO FERNANDES PTB MA
PEDRO WILSON PT GO
PEPE VARGAS PT RS
PINTO ITAMARATY PSDB MA
PROFESSOR VICTORIO GALLI PMDB MT
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
RATINHO JUNIOR PSC PR
RAUL HENRY PMDB PE
RAUL JUNGMANN PPS PE
REBECCA GARCIA PP AM
REGINALDO LOPES PT MG
REGIS DE OLIVEIRA PSC SP
RIBAMAR ALVES PSB MA
RICARDO BERZOINI PT SP
RICARDO TRIPOLI PSDB SP
ROBERTO ALVES PTB SP
ROBERTO BRITTO PP BA
ROBERTO SANTIAGO PV SP
RODRIGO ROLLEMBERG PSB DF
ROGERIO LISBOA DEM RJ
RÔMULO GOUVEIA PSDB PB
ROSE DE FREITAS PMDB ES
RUBENS OTONI PT GO
SABINO CASTELO BRANCO PTB AM
SANDES JÚNIOR PP GO
SANDRO MABEL PR GO
SARAIVA FELIPE PMDB MG
SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO PT BA
SÉRGIO MORAES PTB RS
SERGIO PETECÃO PMN AC
SEVERIANO ALVES PMDB BA
SILAS BRASILEIRO PMDB MG
SILVIO TORRES PSDB SP
SIMÃO SESSIM PP RJ
TADEU FILIPPELLI PMDB DF
TAKAYAMA PSC PR
TATICO PTB GO
ULDURICO PINTO PHS BA
URZENI ROCHA PSDB RR
VALADARES FILHO PSB SE
VALTENIR PEREIRA PSB MT
VANDERLEI MACRIS PSDB SP
VELOSO PMDB BA
VICENTINHO PT SP
VICENTINHO ALVES PR TO
VIGNATTI PT SC
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT MG
WANDENKOLK GONÇALVES PSDB PA
WASHINGTON LUIZ PT MA
WILSON BRAGA PMDB PB
WLADIMIR COSTA PMDB PA

WOLNEY QUEIROZ PDT PE
ZÉ GERARDO PMDB CE
ZÉ VIEIRA PR MA
ZEQUINHA MARINHO PSC PA

ASSINATURAS QUE NÃO CONFEREM

BETO FARO PT PA
CHICO ALENCAR PSOL RJ
CIRO NOGUEIRA PP PI
DR. PAULO CÉSAR PR RJ
FELIPE BORNIER PHS RJ
FERNANDO GABEIRA PV RJ
JOSÉ GUIMARÃES PT CE
JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS PSDB ES
MAURÍCIO TRINDADE PR BA
NELSON BORNIER PMDB RJ
VITAL DO RÊGO FILHO PMDB PB
WELLINGTON ROBERTO PR PB
WILSON SANTIAGO PMDB PB

ASSINATURAS DE DEPUTADOS(AS) 
 FORA DO EXERCÍCIO

CHICO ABREU PR GO

ASSINATURAS REPETIDAS

DUARTE NOGUEIRA PSDB SP
EDUARDO LOPES PRB RJ
GERALDO SIMÕES PT BA
LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
LEONARDO VILELA PSDB GO
LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS
MARCELO MELO PMDB GO
NELSON MEURER PP PR
ODAIR CUNHA PT MG
PAULO TEIXEIRA PT SP
RUBENS OTONI PT GO

PROJETO DE LEI Nº 6.389, DE 2009 
(Do Sr. Milton Vieira)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de de-
claração de quantidades de edulcorantes 
usados na formulação de alimentos, e dá 
outras providências.

Despacho: Apense-Se à(ao) PL- Nº 
1.350/2007. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º– Torna obrigatória a declaração porme-

norizada nas embalagens e rótulos, das quantidades 
edulcorantes usadas na formulação de todos os ali-
mentos que as contenham.
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Parágrafo único– O fornecedor deverá informar 
no rótulo de cada produto que contenha edulcorante, 
o limite de Ingestão Diária Aceitável – IDA.

Art. 2º– Deverá o fabricante especificar as espé-
cies e quantidades de todos os aditivos utilizados na 
formulação de seus produtos edulcorantes de mesa, 
bem como suas respectivas IDAs.

Art. 3º– O fornecedor que descumprir o disposto 
nesta lei, incorrerá na multa de 1000 (mil) UFIRs.

Art. 4º– Para os efeitos desta lei considera-se 
ocorrência:

a representação do consumidor ou inte-
ressado perante o PROCON;

a notticia criminis ou a representação do 
consumidor perante a autoridade policial;

a representação do consumidor ou de 
qualquer entidade representativa à Promotoria 
do Consumidor do Ministério Público. 

Art. 5º– Em sendo notificado, o fornecedor que 
não cumprir o disposto nesta lei no prazo de dez dias, 
incorrerá na multa diária de 100 (cem) UFIRs, sem 
prejuízo das sanções penais e administrativas cabí-
veis à espécie.

Art. 6º– Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A ingestão indiscriminada de edulcorantes – subs-
tâncias substitutivas do açúcar – pode acarretar riscos 
à saúde.

Essa informação encontra-se em matéria publica-
da na Revista do IDEC nº 100, de junho de 2006.

Tais substâncias podem ser consumidas, mas 
com restrição, isto é, há um limite clínico que não pode 
ser ultrapassado.

É imprescindível que o consumidor seja infor-
mado sobre a quantidade de edulcorante existente no 
produto ingerido, bem como o limite máximo tolerado 
pelo organismo.

Essa informação deve ser expressa, tomando por 
base a quantidade de aditivos em relação ao volume/
massa do produto final.

Atualmente, somente refrigerantes e pós para 
preparo de sucos são regulados pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, no 
que concerne à quantidade de cada edulcorante em 
relação a 100 ml em 100mg de produto, por força da 
Lei nº 8918/94 e do Decreto 2.314/97.

Entretanto, chocolates, pudins, gelatinas, barras 
de cereais, geléias, adoçantes de mesa e outros, ain-
da que regulados pela ANVISA – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, não é obrigada a declarar essa 
quantidade/limite em suas embalagens.

Muitos consumidores desavisados ultrapassam 
a tolerância ‘IDA’, pensando estar alimentando-se 
corretamente, causando, assim, malefícios à saúde, 
principalmente, crianças e grávidas.

O IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor em 
pesquisa recentemente realizada, constatou que o limite 
diário de cada aditivo é ultrapassado facilmente.

Esse mercado está em galopante ascensão. Em 
13 anos, o mercado brasileiro nesse setor cresceu 
1.875%, ou seja, mais de 144% ao ano, saltando seu 
faturamento, de US$ 160 milhões em 1991, para US$ 
3 bilhões em 2003.

Como se ve, com tanta oferta, os cuidados dos 
usuários devem ser redobrados, por essa razão, esta 
proposta vem, não só acautelar os consumidores, como 
também, suprir um efeito da norma geral – o Código 
de Defesa do Consumidor – de forma específica.

Em que pese os art. 8º art. 9º da Lei nº 8078/90 
serem claros no que se refere à informação precisa 
que o fornecedor tem obrigação de oferecer ao consu-
midor, no que tange a ‘produtos e serviços potencial-
mente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança’, 
e, ainda, as determinações do art. 10 e §§ do mesmo 
diploma, muitos se omitem, colocando a vida de inú-
meros usuários em risco.

Doravante, com a aprovação desta proposta, o 
fornecedor não mais poderá escusar-se ao seu cum-
primento, ao menos, neste Estado.

Contamos, portanto, com o beneplácito dos no-
bres pares para aprová-la.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2009. – 
Deputado Milton Vieira.

PROJETO DE LEI Nº 6.394, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Assegura o direito aos integrantes 
das equipes de aviação de cada polícia ou 
bombeiro de que trata os incisos I, II, III, IV 
e V do art. 144 da Constituição da Repúbli-
ca, de receber fardamento antichamas, ne-
cessário ao desempenho das funções com 
segurança na forma que segue:

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
4.688/2009.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica assegurado o direito de receber um 

uniforme completo antichamas, gratuitamente, a cada 
dois anos, se necessário, aos integrantes que opera-



66856 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

rem nas áreas de aviação de cada polícia ou bombei-
ro, compreendidas nos incisos I, II, III, IV e V do art. 
144 da Constituição da República, mediante assinatu-
ra de termo de compromisso e cautela do respectivo 
fardamento.

§ 1º Cada entrega do fardamento antichamas, 
será devidamente anotada na ficha de assentamento 
funcional ou equivalente, de cada policial ou bombeiro 
que o receber.

§ 2º O policial ou bombeiro que receber o far-
damento antichamas deverá zelar pela sua guarda e 
conservação; em caso de perda ou deterioração, fora 
de sua atividade precípua ou sem justa causa, deverá 
ressarcir o valor equivalente ao órgão cedente, sem 
prejuízo da sanção administrativa correspondente.

§ 3°. O uniforme será concedido ao policial ou 
bombeiro de forma gratuita; nada obsta, porém, a aqui-
sição de outro fardamento antichamas por custo próprio 
do adquirente, com a devida anotação em sua ficha de 
assentamento funcional ou equivalente. 

Art. 2º Ocorrendo destruição do fardamento an-
tichamas em virtude do serviço, total ou parcialmente, 
e que prejudique sua eficiência de proteção, o policial 
ou bombeiro fará jus a novo fardamento, desde que 
continue atuando na área de aviação.

Parágrafo único. Em havendo destruição par-
cial do fardamento antichamas, para fins de mereci-
mento de novo fardamento, antes do prazo do art. 1º, 
o policial deverá fazer a entrega dos restos do farda-
mento parcialmente destruído, à base ao qual servia 
que deverá anotar sua devolução na ficha funcional 
ou equivalente. 

Art. 3º O Policial ou bombeiro transferido para 
outra função ou unidades operacionais que não a de 
aviação, perderá o direito de continuar recebendo far-
damento antichamas, devendo-se restituir aqueles já 
recebidos gratuitamente.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução 
desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária 
específica das instituições gestoras de cada policia ou 
bombeiro constantes dos incisos I, II, III, IV e V do art. 
144 da Constituição da República.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º Esta lei entra em vigor, 90 (noventa) dias 

após sua publicação.

Justificação

A presente propositura visa assegurar a incolu-
midade física de cada integrante das polícias federal, 
rodoviária federal, ferroviária federal, civil, militar e do 
corpo de bombeiros militar que operam em aviação 
com a aquisição, gratuitamente, de fardamento anti-
chamas a cada 02 anos ou quando o fardamento for 

total ou parcialmente destruído em virtude do serviço, 
na forma fundamentada.

Recentemente vivenciamos a triste notícia da 
queda do helicóptero da polícia militar do Estado do 
Rio de Janeiro que se encontrava em chamas, após 
combate entre traficantes na favela na zona norte da-
quele Estado. 

Naquela ocasião, dos tripulantes do helicóptero, 
já em chamas, somente dois detiam de fardamento 
antichamas (piloto e co piloto) e, por conta disso, so-
freram pequenas queimaduras. No entanto, o cabo do 
Grupamento Aéreo Marítimo (GAM) da PM, que não 
fazia uso do uniforme antichamas, teve quase 100% 
do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos, vin-
do a óbito.

O fardamento antichamas é o equipamento mais 
eficaz quando se fala da incolumidade física uma vez 
que preserva o corpo do indivíduo das queimaduras 
provocadas pelas chamas. E nesse sentido, as chan-
ces de sobrevivência são maiores.

A falta desse fardamento coloca em risco a vida 
dos tripulantes das aeronaves em chamas que não 
têm chances de fugir das chamas, se não esperar pelo 
pouso ou aterrisagem e pelo resgate. 

No entanto, por se tratar de equipamento de se-
gurança antichamas altamente eficaz e por possuir 
características específicas de isolamento térmico, o 
custo para compra desse uniforme torna-se bem one-
roso ao bolso dos policiais e bombeiros. Os valores 
dos uniformes antichamas podem custar mais que o 
valor do salário do próprio policial ou bombeiro, o que 
impossibilita a sua aquisição por todos integrantes.

Por isso, faz-se necessário a entrega, gratuita-
mente, a cada dois anos, se necessário for, de pelo 
menos um fardamento completo ao policial ou bombei-
ro que estiver prestando serviços na área de aviação 
devendo este assinar termo de compromisso e cautela 
do respectivo fardamento e zelar por sua conservação 
e guarda.

Trata-se, aqui, de medida necessária e urgente, 
que dá ao policial ou bombeiro maiores e melhores 
condições de enfretamento à criminalidade e seguran-
ça no desempenho de suas funções, sendo, portanto, 
medida emergencial.

Não pode haver descuido nas medidas de pre-
venção para o exercício seguro da profissão dos po-
liciais federais, policiais rodoviários federais, policiais 
ferroviários federais, policiais civis, policiais militares e 
bombeiros militares que dão sua vida para preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, sobretudo, daqueles que exercem suas 
funções inseridos dentro de helicópteros e aeronaves 
expostos a acidentes potenciais.
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O exercício pleno dentro de aeronaves e helicóp-
teros deve ser executado sem risco da atividade a que 
se dedicam os policiais e bombeiros, com observância 
das normas de segurança do trabalho. 

Ante o exposto, solicito aos nobres Pares o apoio 
para uma rápida tramitação e aprovação do presente 
Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2009. 
– Capitão Assumção, Deputado Federal – Espírito 
Santo.

PROJETO DE LEI Nº 6.395, DE 2009 
(Do Sr. Camilo Cola)

Acrescenta inciso ao art. 181, da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a infração 
por estacionar veículo em local que especifica. 

Despacho: às Comissões de Viação e 
Transportes; e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta inciso ao art. 181 da 

Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a infração por estacionar 
veículo sobre acostamento sinalizado destinado ao 
tráfego de bicicletas.

Art. 2º O art. 181 da Lei nº 9.503, de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso:

“Art. 181 ................................................
 ..............................................................  
XX – nos acostamentos sinalizados des-

tinados ao tráfego de bicicletas.
INFRAÇÃO – Gravíssima;
PENALIDADE – Multa;
MEDIDA ADMINISTRATIVA – Remoção 

do veículo.”

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

Justificação

A utilização da bicicleta como meio de transporte 
cresce a olhos vistos no País. Dessa forma, a nossa 
frota desse veículo de propulsão humana é estimada, 
hoje, em aproximadamente 80 milhões de unidades. 

Apesar de a utilização da bicicleta ser um fator 
positivo em relação ao meio ambiente e à mobilidade, 
constata-se que os ciclistas estão sujeitos a riscos 

constantes ao compartilharem as vias públicas com 
os veículos automotores.

Para evitar acidentes envolvendo esses veícu-
los e as bicicletas, as administrações municipais têm, 
ultimamente, se preocupado em implantar ciclovias, 
ciclofaixas e acostamentos sinalizados.

O Governo do Distrito Federal, por exemplo, que 
já construiu ciclovias em áreas carentes da cidade, 
tomou a decisão de revitalizar os acostamentos de 
algumas estradas distritais e de sinalizá-las vertical e 
horizontalmente para que os ciclistas nelas transitem 
com mais segurança.

Apesar dessa saudável, necessária e imprescin-
dível providência, os acostamentos sinalizados – uma 
conquista cidadã – não são respeitados, como deve-
riam, por inúmeros motoristas. É comum encontrar 
automóveis particulares estacionados nessas ciclo-
vias sem qualquer motivo de força maior, e até mesmo 
ambulantes ali instalados, o que obriga os ciclistas a 
derivarem para a pista de rolamento dos veículos au-
tomotores, submetendo-os a risco efetivo de atrope-
lamento e morte. 

Com o objetivo de coibir essa prática, e visan-
do, acima de tudo, a oferecer aos ciclistas maiores 
condições de segurança, submeto à avaliação dos 
meus nobres Pares a presente iniciativa, que, tenho 
convicção, será favoravelmente acolhida, na medida 
em que está voltada para preservar a vida de milhões 
de pessoas.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2009. – 
Deputado Camilo Cola.

PROJETO DE LEI Nº 6.400, DE 2009 
(Do Sr. Tadeu Filippelli)

Altera a legislação do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI sobre os 
produtos classificados no código 2402.20.00 
da TIPI, o Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de 
dezembro de 1977, a Lei nº 9.532, de 10 
de dezembro de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 
de janeiro de 1999, a Medida Provisória nº 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, a Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002 e dá 
outras providências.

Despacho: às Comissões de Desen-
volvimento 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 aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1o Os produtos classificados no código 
2402.20.00 da TIPI estarão sujeitos, por unidade ou 
por determinada quantidade de produto, ao Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI, determinado 
pela composição:

I – do valor fixado em reais, por vintena 
ou por determinada quantidade de produto, 
conforme tabela de enquadramento fiscal dis-
posta na NC (24-1) da TIPI e ;

II – de um valor adicional variável, que 
será obtido mediante a aplicação de alíquota 
disposta na TIPI sobre doze e meio por cento 
do preço do produto no varejo, reduzido o valor 
fixado em reais disposto no inciso I;

§ 1º O imposto devido a ser recolhido será 
o somatório do valor fixado em reais disposto 
no inciso I, com o valor adicional variável dis-
posto no inciso II;

§ 2º O valor mínimo devido de acordo 
com o §1º será o estabelecido na tabela de 
enquadramento fiscal, disposta no inciso I, 
mesmo que o valor adicional variável, disposto 
no inciso II, seja negativo;

§ 3º O valor fixado em reais, dispostos na 
tabela de enquadramento fiscal dos produtos 
classificados no código 2402.20.00 da TIPI 
NC (24 – 1), poderá ser alterado pelo Poder 
Executivo, tendo em vista o comportamento do 
mercado e deverá ser atualizado anualmente 
pelo índice de correção dos preços dos cigar-
ros no mercado nacional para cada classe de 
enquadramento fiscal, conforme disposto em 
regulamento. 

Art. 2o O Decreto-lei no 1.593, de 21 de dezem-
bro de 1977, passa a vigorar com as seguintes mo-
dificações:

“Art. 2O  ..................................................
§ 2º Na ocorrência das hipóteses mencio-

nadas nos incisos I e II do caput deste artigo, a 
empresa será intimada a regularizar sua situa-
ção fiscal ou a apresentar os esclarecimentos 
e provas cabíveis, no prazo de trinta dias. 

 ..............................................................
§ 5º Do ato que cancelar o registro espe-

cial caberá recurso ao Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais, com efeito suspensivo, 
dentro de trinta dias, contados da data de sua 
publicação, sendo definitiva a decisão na es-
fera administrativa. 

§ 6º Se atendido os requisitos que con-
dicionam a concessão do registro especial até 
o julgamento do recurso, o registro especial 

deverá ser restabelecido mediante publicação 
de ato declaratório.

§ 7º O cancelamento da autorização ou 
sua ausência implica, sem prejuízo da exi-
gência dos impostos e das contribuições de-
vidos e da imposição de sanções previstas 
na legislação tributária e penal, apreensão 
do estoque produtos acabados existente no 
estabelecimento. 

§ 8º O estoque apreendido na forma do 
§ 7º poderá ser liberado se for restabelecido 
ou concedido o registro. 

§ 9º Serão destruídos, em conformidade 
ao disposto no art. 14 deste Decreto-Lei, os 
produtos apreendidos que não tenham sido 
liberados, nos termos do §8º.

§ 10º O disposto neste artigo aplica-se 
também aos demais produtos cujos estabele-
cimentos produtores ou importadores estejam 
sujeitos a registro especial.

Art. 3o Os arts. 39 e 46 da Lei no 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes 
modificações:

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

§1ºA No caso de produto efetivamente 
exportado, cumprida a exigência legal no Brasil 
e atendida a norma do país importador, não 
serão reconhecidas obrigações tributárias e en-
cargos sociais e qualquer outro ônus adicional 
ao valor declarado oficialmente sobre o pre-
ço da mercadoria recebida no exterior se não 
houver acordo internacional, em que o Brasil 
seja signatário, que estabeleça reciprocamente 
quais as obrigações para o exportador e para 
o importador no país de destino.

 .....................................................” (NR)
“Art. 46. É vedada a importação de ci-

garros de marca que não seja comercializada 
no país de origem, com exceção dos feitos 
por encomenda, com marca própria de fabri-
cante, atacadista ou comerciante que atuam 
localmente, equiparados à indústria e devi-
damente regularizados perante a Secretaria 
da Receita Federal e a Agência de Vigilância 
Sanitária.” (NR)

“Art. 49.  ................................................
 ..............................................................
§ 4o Os selos de controle serão remeti-

dos pelo importador ao fabricante no exterior, 
devendo ser aplicado em cada maço, carteira, 
ou outro recipiente, que contenha vinte unida-
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des do produto, inclusive nos fabricados sob 
encomenda com marca própria de empresa 
local, na mesma forma estabelecida pela Se-
cretaria da Receita Federal para os produtos 
de fabricação nacional.

 .....................................................” (NR)

Art. 4o A Nota 1, do Anexo II, constante na Lei no 
9.782, de 26 de janeiro de 1999, com redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto 
de 2001, passa a vigorar com as seguintes modifica-
ções:

“1.Os valores da Tabela ficam reduzi-
dos em:

a) dez por cento, no caso das empresas 
com faturamento anual igual ou inferior a R$ 
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) 
e superior a R$ 250.000.000,00 (cinquenta 
milhões de reais);

b) vinte por cento, no caso das empre-
sas com faturamento anual igual ou inferior a 
R$250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta mi-
lhões de reais) e superior a R$ 200.000.000,00 
(duzentos milhões de reais);

c) trinta por cento, no caso das empre-
sas com faturamento anual igual ou inferior a 
R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de re-
ais) e superior a R$ 150.000.000,00 (cento e 
cinquenta milhões de reais);

d) quarenta por cento, no caso das em-
presas com faturamento anual igual ou inferior 
a R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta mi-
lhões de reais) e superior a R$ 100.000.000,00 
(cem milhões de reais);

e) cinquenta por cento, no caso das em-
presas com faturamento anual igual ou inferior 
a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) 
e superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta mi-
lhões de reais);

f) sessenta por cento, no caso das em-
presas com faturamento anual igual ou inferior 
a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
reais) e superior a R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais);

g) setenta por cento, no caso das empre-
sas com faturamento anual igual ou inferior a 
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e 
superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 
reais);

h) oitenta por cento, no caso das empre-
sas com faturamento anual igual ou inferior a 
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais);

i) noventa por cento, no caso das peque-
nas empresas;

j) noventa e cinco por cento, no caso das 
microempresas, exceto para os itens 3.1, cujos 
valores, no caso de microempresa, ficam re-
duzidos em noventa por cento.

Art. 5º A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 
de agosto de 2001, passa a vigorar com as seguintes 
modificações:

“Art. 35. No caso de operação de venda 
a empresa comercial exportadora, com o fim 
específico de exportação, o estabelecimento 
industrial de produtos classificados na sub-
posição 2402.20.00 da Tabela de Incidência 
do IPI – TIPI somente responderá solidaria-
mente com a empresa comercial exportadora 
pelo pagamento dos impostos, contribuições 
e respectivos acréscimos legais, devidos em 
decorrência da não efetivação da exportação 
e se a indústria comprovadamente participar 
do ilícito.

 .....................................................” (NR)

Art. 6º A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, passa a vigorar com as seguintes modifica-
ções:

“Art. 53. É proibida a fabricação, em es-
tabelecimento de terceiros, dos produtos do 
código 24.02.20.00 da TIPI sem a devida au-
torização da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, que deverá aprovar o plano de produção 
e a saída da mercadoria da empresa fabricante 
para a empresa encomendante.

Parágrafo único. Aos estabelecimentos 
que receberem ou tiverem em seu poder maté-
rias-primas, produtos intermediários ou mate-
rial de embalagem para a fabricação de cigar-
ros para terceiros, em desacordo com o caput 
deste artigo, aplica-se a penalidade prevista 
no inciso II do art. 15 do Decreto-Lei no 1.593, 
de 21 de dezembro de 1.977.” (NR)

Art. 7 º Fica revogado o art. 9o da Lei no 11.933, 
de 28 de abril de 2008.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

O Brasil é hoje considerado um dos países com 
a legislação mais avançada para o controle do taba-
gismo, segundo informa a Organização Mundial de 
Saúde, através do enunciado do texto de abertura 
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da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco no 
Brasil. No entanto, estamos desamparados na questão 
tributária desde quando as Leis que regulam o setor e 
estabelecem o sistema de tributação, no âmbito federal, 
encontram-se desatualizadas no contexto do ordena-
mento jurídico necessário à regulamentação da Carta 
Magna de 1.988, assim como por sua complexidade 
e inadequação ao acordo internacional firmado pelo 
Brasil através da Convenção Quadro.

Não bastasse esse fato, o Decreto no 3.070/99 
criou uma distorção no mercado com a redução do 
imposto para as grandes fabricantes.

Esse Projeto de Lei objetiva promover um ajusta-
mento nos preços médios em geral em patamar mais 
elevado, tendo-se em conta que no Brasil que o maior 
preço do cigarro classe I das marcas líderes, ainda é 
muito baixo, buscando corresponder aos preços dos 
produtos similares nas maiores economia do planeta, 
haja vista, ser o nosso mercado consumidor um dos 
cinco maiores do mundo e que o preço praticado aqui 
ocupa o sexto lugar entre os mais baratos daqueles 
praticados na maioria dos países com economias me-
nores ou iguais a nossa.

O resultado esperado é que uma tributação equâ-
nime e justa favoreça a aplicação de uma política seto-
rial que elimine as distorções concorrenciais, sempre 
quando identificar estruturas de mercado imperfeita-
mente competitivas, provocadas pelo posicionamento 
de preço por empresa que exerça o poder de mercado 
e, assim, maximizar a eficiência econômica, atendendo 
a outros requisitos governamentais, como o controle 
sobre o consumo, nível de arrecadação tributária, equi-
líbrio competitivo, maior liberdade de escolha para o 
consumidor, autonomia do país na produção interna 
de produtos acabados e penetração no mercado in-
ternacional de cigarros, além de promover a inclusão 
de todos os fabricantes de cigarros do Brasil no mer-
cado formal, melhorando o ambiente de negócios e a 
transparência do setor para a sociedade.

A tributação do Imposto de Produtos Industria-
lizados (IPI) será adotada de forma mista, para corri-
gir a assimetria existente no modelo atual, que incide 
desproporcionalmente com o mesmo valor fixo para 
produtos de preços diferentes, na mesma classe de 
tributação, o que impacta de forma significativa no 
aspecto concorrencial, favorecendo a dominação do 
mercado por um número muito restrito de companhias 
que para manter suas posições exercem, sem controle, 
o poder econômico para dificultar a entrada de novos 
competidores.

O Imposto será calculado por uma alíquota es-
pecífica, definida como uma determinada quantia de 
dinheiro por unidade de produto, o que corresponde, 

de fato, a um imposto sobre o volume de vendas e por 
um percentual, inferido sobre o preço de venda como 
um tributo adicional ao valor fixo do IPI, o que equivale 
portanto, a um imposto sobre o valor das vendas.

Esse é um modelo denominado como Sistema 
de Tributação Misto do IPI para cigarros – STM e tem 
como objetivo alcançar o valor de mercado das mar-
cas líderes, que conseguem o melhor posicionamento 
de preços por sua força de penetração comercial e de 
marketing, junto aos pontos de vendas dos mercados 
mais relevantes, pois atendem ao consumidor de maior 
poder aquisitivo com a vantagem da redução do IPI em 
valor fixo, pois pagam o equivalente ao das indústrias 
de menor porte, que atuam em nichos periféricos de 
mercado e atendem a um público de baixa renda que 
demandam preços menores.

O cálculo do imposto devido será o somatório 
do valor fixo (ad REM) de acordo com a classe de 
enquadramento fiscal para incidência do IPI e mais o 
produto da aplicação de uma taxa percentual (ad VA-
LOREM) sobre a base de cálculo estabelecida para a 
incidência do imposto.

As alterações sugeridas no Decreto Lei nº 1.593, 
de 21 de dezembro de 1977, tem por objetivo assegurar 
que os recursos previstos no procedimento de obten-
ção e cassação de registro especial para fabricantes 
de cigarros, sejam julgados por órgão colegiado e pari-
tário, no caso, o Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais, órgão integrante do Ministério da Fazenda.

Temos a certeza de contar com o apoio de nossos 
nobres pares na aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 11de novembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, PMDB-DF.

PROJETO DE LEI Nº 6.401, DE 2009 
(Do Sr. Professor Victorio Galli)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para dispor sobre infração 
relacionada ao transporte de criança em 
motocicleta.

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 inciso V do art. 244 da 

Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), que passa a vigorar com a seguin-
te redação:
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Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ci-
clomotor:

 ..............................................................
V – transportando criança menor de onze 

anos de idade ou que não tenha, nas circuns-
tâncias, condições de cuidar de sua própria 
segurança; (NR)

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

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

Justificação

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prima pelo 
zelo com a segurança, numa tentativa de reverter os 
índices alarmantes de acidentes de trânsito registra-
dos no Brasil. Nesse intuito, procura estabelecer uma 
estrutura de infrações e correspondentes penalidades 
com a finalidade inibir atitudes consideradas perigosas. 
Um exemplo disso é o cuidado que o CTB dedica ao 
transporte de crianças, como no caso do art. 64, cujo 
texto determina que o transporte de menores com ida-
de inferior a dez anos seja feito no banco traseiro dos 
automóveis, ressalvadas exceções regulamentadas 
pelo CONTRAN. As normas também preveem a utiliza-
ção de cadeiras ou assentos especiais que permitam 
a utilização dos cintos de segurança ou mecanismos 
de retenção específico para os pequenos.

Acreditamos, entretanto, que as medidas pre-
vistas para o transporte de crianças em motocicletas, 
motonetas e ciclomotores deixam a desejar, devendo 
ser aperfeiçoadas. A esse respeito, o art. 244 considera 
infração gravíssima, punível com multa e suspensão do 
direito de dirigir, e sujeita ao recolhimento do documen-
to de habilitação, os atos de conduzir qualquer desses 
veículos sem usar capacete de segurança com viseira 
ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as 
normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN 
ou de transportar criança menor de sete anos ou que 
não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de 
sua própria segurança, entre outros.

Ora, vemos aí dois problemas. Em primeiro lugar, 
uma criança de sete ou oito anos é ainda muito peque-
na para ter o reflexo necessário em manobras bruscas 
que podem ser comuns no trânsito. Além disso, não 
é fácil, nem barato, encontrar no mercado capacetes 
adequados às crianças pequenas, o que leva alguns 
pais a abusarem da sorte, transportando seus filhos 
sem esse equipamento.

Infelizmente, ideias como “comigo não vai acon-
tecer nada”, “eu sou cuidadoso”, “só vou daqui até ali, 
não tem perigo”, aliadas à falta de fiscalização adequa-
da por parte dos órgãos de trânsito, têm sido respon-

sáveis por tragédias irreparáveis. Foi o que aconteceu 
em Ceilândia, cidade satélite de Brasília, quando um 
tio decidiu levar o sobrinho de onze anos para um pas-
seio de motocicleta. Durante o percurso, bem perto de 
onde moravam, um ônibus acelerou repentinamente, 
obrigando o condutor da moto a uma manobra rápida, 
o que levou o menino a se desequilibrar e cair, batendo 
com a cabeça na lateral do ônibus. O acidente resultou 
na morte do garoto. Se ele, aos onze anos, não teve 
condições de reagir ao movimento súbito da motoci-
cleta, quanto mais uma criança menor!

A presente proposição intenta elevar de sete para 
onze anos a idade mínima admissível para o transpor-
te de crianças em motocicletas, motonetas e ciclomo-
tores. Com essa medida, espera-se reduzir o número 
de acidentes, particularmente quedas decorrentes da 
perda de equilíbrio ou da falta de reflexo em caso de 
manobra repentina. Também será mais fácil encon-
trar capacetes no tamanho adequado. Sabemos que 
índices de segurança mais aceitáveis somente serão 
alcançados com um maior rigor na fiscalização, mas 
esperamos, com essa pequena modificação no CTB, 
contribuir para esse objetivo.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2009. – 
Deputado Professor Victorio Galli.

PROJETO DE LEI Nº 6.402, DE 2009 
(Do Sr. Moacir Micheletto)

Reduz a zero as alíquotas da Contri-
buição para o Pis/Pasep e da Cofins inci-
dentes sobre operações com inibidores 
de urease. 

Despacho: às Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Finanças e Tributação (Mérito e art. 54, 
RICD); e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei reduz a zero as alíquotas da 

Contribuição para os Programas de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – 
Pis/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – Cofins incidentes sobre operações 
de importação e no mercado interno com inibidores 
de urease. 

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 
2004, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
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XVII – inibidores de urease a serem uti-
lizados no tratamento de fertilizantes.

 .....................................................” (NR)

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

Justificação

Em 2004, reconhecendo a importância da agro-
pecuária para a economia brasileira, a União conce-
deu redução das alíquotas da Contribuição para os 
Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pis/Pasep) e da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) incidentes sobre a importação e na comerciali-
zação do mercado interno de fertilizantes e defensivos 
agropecuários.

Todavia, tal desoneração tributária é incomple-
ta. Há uma série de outros insumos agrícolas que 
deveriam constar da lista de produtos com tributação 
reduzida, porque têm um papel importante na compo-
sição dos custos da produção agrícola. Em especial, 
a redução de alíquotas deve incluir, também, os inibi-
dores de urease.

A uréia é um dos fertilizantes sólidos mais utiliza-
dos no mundo. No Brasil, estima-se que esse produto 
responde por cerca de 60% dos fertilizantes nitrogena-
dos comercializados. Entre outras coisas, a utilização 
da uréia apresenta as seguintes vantagens: menor 
preço por unidade de nitrogênio, alta concentração 
de nitrogênio, alta solubilidade, menor corrosividade, 
compatibilidade com um grande número de outros ferti-
lizantes e defensivos e alta taxa de absorção foliar. Por 
outro lado, a principal desvantagem do uso do sobredito 
produto é a possibilidade de altas perdas de nitrogênio 
por volatilização, pois, quando aplicado ao solo, sofre 
hidrólise enzimática, liberando amônia.

Uma das formas de reduzir as perdas por vo-
latilização e aumentar a eficiência do uso da uréia é 
bloquear a reação, inibindo sua enzima catalisadora 
– a urease, que é proveniente da síntese realizada 
por microrganismos e, provavelmente, também de re-
síduos vegetais.

Nesse contexto, resolvi apresentar o presente 
projeto. O objetivo dele é criar mecanismos para reduzir 
os custos dos inibidores de urease, o que, consequen-
temente, contribuirá para melhorar a renda do produtor 
rural. Como a utilização desses compostos tende a 
promover a otimização do uso de insumos agrícolas, 
a produção será maior e o custo, menor. Isso significa 
lucros maiores para os produtores e preços menores 
para os consumidores. 

Tendo em vista os relevantes interesses de que 
se reveste esta proposição, espero contar com o apoio 
dos nobres Pares do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 11de novembro de 2009. – 
Moacir Micheletto, Deputado Federal – PMDB/PR.

PROJETO DE LEI Nº 6.403, DE 2009 
(Dos Srs.Luiz Carlos Hauly,  

e Antonio Carlos Mendes Thame)

Dispõe sobre compensação da emis-
são de dióxido de carbono e dá outras pro-
vidências.

Despacho: às Comissões de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Finan-
ças 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 Todos os contratos ou convênios firmados 

por qualquer ente da administração pública direta ou 
indireta e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES com empresas privadas 
ou entes públicos, que tenham a previsão de financia-
mento ou repasse de recursos, reembolsáveis ou não, 
a qualquer título, deverão conter, obrigatoriamente, 
cláusulas que assegurem a compensação dos níveis 
de emissão do dióxido de carbono emitidos com a exe-
cução do projeto financiado.

Art. 2º As emissões de dióxido de carbono decor-
rentes da execução do projeto financiado deverão ser 
mitigadas por meio de programa de recuperação flo-
restal, investimentos em geração de energia renovável 
ou medidas que promovam eficiência energética.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas mencio-
nadas no artigo 1º poderão compensar os níveis de 
emissão de dióxido de carbono por meio de aquisição 
de crédito carbono.

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

Justificação

A questão da emissão de dióxido de carbono 
tem provocados efeitos nefastos, seja para o meio 
ambiente, seja a vida em sociedade, provocando um 
aquecimento adicional da superfície e da atmosfera 
da Terra, afetando, negativamente, os ecossistemas 
naturais e a humanidade.

A presente proposição objetiva estabelecer que 
os contratos e convênios firmados com recursos pú-
blicos, seja a fundo perdido ou a título de empréstimo, 
tenham, obrigatoriamente, cláusulas que estabeleçam 
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mecanismos de compensação do dióxido de carbono 
emitido com a execução do projeto.

Tal medida vai ao encontro das medidas previs-
tas na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
a Mudança do Clima, o qual exige que os países sig-
natários adotem medidas para prever, evitar ou mini-
mizar as causas da mudança do clima e mitigar seus 
efeitos negativos.

Face à relevância da presente proposição, conto 
com o apoio dos nobres pares para a aprovação da 
presente proposição

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2009. – 
Deputado Luiz Carlos Hauly – Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame – PSDB-PR PSDB-SP.

PROJETO DE LEI Nº 6.406, DE 2009 
(Do Sr. José Airton Cirilo)

Dispõe sobre a regulamentação da 
profissão de comerciário.

Despacho: às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Trabalho, de Administração e Serviço Público; 
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 o reconhecimento 

da profissão do comerciário, regulamenta sua jornada 
de trabalho e dá outras providências.

Art. 2º Fica reconhecida e regulamentada a pro-
fissão de comerciário nos termos dessa lei.

Art. 3º Entende-se comerciário todo o trabalhador 
que exerça suas atividades nas empresas de comércio 
atacadistas e varejistas.

Art. 4º Fica fixada a jornada máxima de trabalho 
do comércio de seis horas diárias, respeitado o limite 
de trinta e seis horas semanais.

§ 1º A abertura aos domingos fica condicionada 
à celebração de acordos ou convenções coletivas de 
trabalho.

§ 2º Os acréscimos de jornadas, diária ou sema-
nal, nos limites da lei, estarão sujeitos ao adicional de 
100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal.

Art. 5º Fica instituído o Piso Salarial Nacional para 
os empregados no comércio no valor correspondente 
a duas vezes o valor do salário mínimo nacional.

Art. 6º Fica instituída como data-base nacional 
unificada da categoria profissional dos comerciários o 
mês de outubro de cada ano, quando será promovida 
a recomposição salarial, as condições de trabalho e 
benefícios sociais.

Art. 7º Outras condições não previstas na presen-
te lei serão regidas pelas demais normas trabalhistas 
que lhes sejam aplicáveis. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo be-
neficiar milhões de trabalhadores ao regulamentar a 
profissão de comerciário e acabar com o abuso dos 
empresários em relação aos seus empregados. A jor-
nada de trabalho no comércio não tem mais limites. 
A grande maioria dos comerciários está trabalhando 
sob condições desumanas, sem tempo, sequer, para 
se alimentar.

Com essa proposta queremos abrir a discussão, 
na Câmara dos Deputados, das condições de trabalho 
e reais necessidades dos trabalhadores do comércio, 
tais como fixação da jornada de trabalho, data-base 
unificada, horas-extras, piso da categoria, debate que 
já vem sendo realizado pelo Senado Federal desde 
2007, com projetos apresentados pelos Senadores 
Paulo Paim e Pedro Simon. 

Assim, apresentamos essa proposta fixando, 
entre outras coisas, a jornada de trabalho em seis ho-
ras, um piso para a categoria e data-base para o mês 
de outubro, quando também se comemora o Dia do 
Comerciário. 

O apoio dos nobres Colegas é fundamental para 
enriquecer essa discussão e atender o anseio desses 
trabalhadores, que hoje, encontram-se desamparados 
pela legislação. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2009. – 
Deputado José Airton Cirilo, PT/CE.

PROJETO DE LEI Nº 6.407, DE 2009 
(Da Comissão de Legislação Participativa) 

SUGESTÃO Nº 148/2009

Acrescenta dispositivo ao art. 331 do 
CPC.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
7.499/2002. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Esta Lei acrescenta parágrafo ao art. 331 

da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Pro-
cesso Civil, para possibilitar a conciliação em qualquer 
fase do processo.

Art. 2.º O artigo 331 da Lei 5.869, de 11 de ja-
neiro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:
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§ 4.º Em qualquer fase processual, caso seja vis-
lumbrada a hipótese de acordo sobre toda ou parte da 
controvérsia, a pedido de qualquer das partes, o juiz 
poderá marcar audiência de conciliação.

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

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2009. – 
Deputado Roberto Britto, Presidente.

SUGESTÃO Nº 148, DE 2009 
(Do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul)

“Sugere Projeto de Lei para incluir pa-
rágrafo no Art. 331 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, Código de Processo Civil, 
aumentando as possibilidades de audiência 
de conciliação”.

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

I – Relatório

O Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul 
– CONDESESUL – apresenta sugestão para incluir o 
parágrafo quarto ao art. 331 da Lei 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil – para au-
mentar as possibilidades de audiência de conciliação. 
Sugere ainda que os Advogados possam representar 
o cliente nesse tipo de audiência.

II – Voto do Relator

Trata-se de matéria de competência da União 
e iniciativa concorrente de Parlamentares, Comissão 
Parlamentar, do Presidente da República e do Povo. 
Daí ser possível iniciá-la nessa Comissão.

O tema central da proposição é a conciliação, que, 
conforme destaca o autor, passa por uma fase de in-
centivo por parte do Poder Judiciário Nacional. Apesar 
de se reconhecer a importância da conciliação, ela tem 
previsão legal de realização em apenas um momento 
processual. Daí a necessidade de prever legalmente a 
realização de mais de uma audiência de conciliação, 
caso haja possibilidade de se concretizá-la.

Contudo, deve se retirar da proposta a questão 
relativa a representação, na audiência, da parte pelo 
advogado, tendo em vista que a previsão atual, cons-
tante do caput do artigo 331, é mais abrangente, pos-
sibilitando a representação tanto pelo advogado, como 
por qualquer outro procurador ou preposto.

Ante o exposto, voto pela aprovação da Suges-
tão 148/2009, convertendo-a em Projeto de Lei, nos 
termos do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2009. – 
Deputado Sebastião Bala Rocha, Relator.

SUBSTITUTIVO À SUGESTÃO Nº 148, DE 2009

Acrescenta dispositivo ao art. 331 do 
CPC.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Esta Lei acrescenta parágrafo ao art. 331 

da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Pro-
cesso Civil, para possibilitar a conciliação em qualquer 
fase do processo.

Art. 2.º O artigo 331 da Lei 5.869, de 11 de ja-
neiro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

§4.º Em qualquer fase processual, caso seja vis-
lumbrada a hipótese de acordo sobre toda ou parte da 
controvérsia, a pedido de qualquer das partes, o juiz 
poderá marcar audiência de conciliação.

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

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2009. – 
Deputado Sebastião Bala Rocha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Legislação Participativa, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
a Sugestão nº 148/2009, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Sebastião Bala Rocha. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eliene Lima e Dr. Talmir – Vice-Presidentes, Emi-

lia Fernandes, Janete Rocha Pietá, Leonardo Mon-
teiro, Luiza Erundina, Pedro Wilson, Sebastião Bala 
Rocha, Fernando Ferro, Lincoln Portela e Nazareno 
Fonteles. 

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009. – 
Deputado Roberto Britto, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.408, DE 2009 
(Da Comissão de Legislação Participativa) 

SUG Nº 172/2009

Fixa o piso salarial para advogados.
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 apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O salário-mínimo profissional dos advo-

gados é fixado pela presente lei.
Art. 2º O salário-mínimo profissional, para os 

fins desta lei, é a remuneração mínima obrigatória 
por serviços prestados com relação de emprego, nos 
seguintes termos: 
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I – R$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e 
cinquenta reais), para um jornada semanal de 
trinta e seis horas;

II – R$ 3.720,00(três mil, setecentos e 
vinte reais), para uma jornada semanal de 
vinte horas;

Art. 3º O valor do salário mínimo profissional do 
advogado será reajustado:

I – no mês de publicação desta lei, pela 
variação acumulada do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), elaborada pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), de outubro de 2009, inclu-
sive, ao mês imediatamente anterior ao do 
início de vigência desta lei;

II – anualmente, a partir do ano subse-
qüente ao do reajuste mencionado no inciso 
I deste artigo, no mês correspondente ao da 
publicação desta lei, pela variação acumula-
da do INPC nos doze meses imediatamente 
anteriores.

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

 
Justificação

A apresentação do presente Projeto é resultado 
de uma Sugestão encaminhada à Comissão de Le-
gislação Participativa Conselho de Defesa Social de 
Estrela do Sul – CONDESESUL.

O piso salarial é direito constitucional assegurado 
aos trabalhadores brasileiros pela Carta de 1988. 

De fato, os advogados podem assumir diversas 
posições no mercado de trabalho, atuando como pro-
fissionais liberais, empresários (na condição de sócios 
de escritórios), ou empregados. Para os advogados que 
atuam como empregados é justo e coerente se, nos 
termos da legislação em vigor, se busque o estabele-
cimento de um piso compatível com a complexidade 
do trabalho e a formação exigida para a tarefa.

Além disso, a fixação do piso salarial leva em 
conta a jornada de trabalho praticada pela categoria e 
a necessidade do estabelecimento de um mecanismo 
de preservação do valor de compra do piso.

Em razão do exposto, submetemos ao Congres-
so nacional o Projeto de Lei em epígrafe e esperamos 
contar com o apoiamento de nossos ilustres Pares 
para sua aprovação em ambas as casas do Congres-
so Nacional.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2009. – 
Deputado Roberto Britto, Presidente.

SUGESTÃO Nº 172, DE 2009 
(Do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul)

Sugere Projeto de Lei para implantar 
o Piso Salarial da Advocacia.

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

 
I – Relatório

Na Reunião Ordinária Deliberativa da Comissão 
de Legislação Participativa realizada dia 4 de novem-
bro de 2009, fui designado pelo Presidente da Comis-
são, Deputado Roberto Britto, para relatar a Sugestão 
172/2009 em substituição ao Deputado Eliene Lima.

Considerando que analisei criteriosamente, acato 
na íntegra o parecer do Relator, conforme transcrito 
abaixo.

Trata-se de sugestão apresentada com o objetivo 
de fixar em dez salários mínimos o piso nacional de 
salários para advogados com jornada de trinta e seis 
horas semanais, e em cinco salários mínimos, para a 
jornada de vinte horas semanais.

A sugestão também contém dispositivo que pre-
vê a flexibilização do piso para atender à realidade 
local, por meio de acordo coletivo e a indicação de 
que o estado, a OAB , sindicatos e escolas de direito 
e outros setores estabelecerão políticas públicas para 
facilitar a entrada do advogado iniciante no mercado 
de trabalho. Além disso, prevê que os integrantes da 
diretoria do Sindicato dos Advogados terão estabilida-
de no emprego a partir do registro de sua candidatura 
até um ano após o fim do mandato. Por fim, contém 
dispositivo que determina que o Ministério da Educa-
ção autorizará o funcionamento de curso tecnológicos 
para a formação de paralegais.

Eis o relatório. 

 
II – Voto do Relator Substituto

O salário profissional, segundo ensinamento de 
Arnaldo Süssekind, diferentemente do salário míni-
mo, que tem em vista as necessidades mínimas do 
trabalhador e de sua família, decorre da natureza 
da atividade empreendida, da qualificação exigida 
do trabalhador e das possibilidades econômicas das 
empresas e da categoria. O salário profissional pode 
ser determinado por lei, por convenção ou acordo 
coletivo ou, ainda, por decisão normativa ou laudo 
arbitral.1 

1 Sussekind, Arnaldo. Instituições do Direito do Trabalho. 17ed., São 
Paulo, LTR 1997, p.417.
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Outrora, já houve aceso debate sobre a constitu-
cionalidade da fixação de salário profissional por meio 
de lei ordinária. Hoje, já não mais restam dúvidas de 
que tal iniciativa do legislador não encontra óbices de 
natureza constitucional, principalmente após a Cons-
tituição de 1998 que estabeleceu, no seu art. 7º, V, a 
garantia de piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho.

Mesmo na vigência da Constituição anterior, o 
Supremo Tribunal Federal já tivera a oportunidade de 
apreciar representação sobre a inconstitucionalidade 
do salário profissional dos engenheiros, arquitetos 
e engenheiros agrônomos. Ao analisar a questão, o 
Supremo declarou a inconstitucionalidade da matéria 
apenas em relação aos servidores sujeitos ao regime 
estatutário.

A inconstitucionalidade da fixação de piso salarial 
para os servidores públicos estatutários decorreu do fato 
de que a constituição da época, assim como a de hoje, 
estabeleceu como competência privativa do Chefe do 
Poder Executivo a iniciativa de Projeto de Lei dispondo 
sobre a remuneração dos servidores públicos.

Na Constituição de 1988, o dispositivo em que se 
fundou a declaração parcial de inconstitucionalidade, 
está assim redigido:

Art. 61 ...................................................
§ 1º São de iniciativa privativa do Presi-

dente da República as leis que:
I –  .........................................................
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empre-

gos públicos na administração direta e autár-
quica ou aumento de sua remuneração;

 ..............................................................
Lembramos, aqui, também, o princípio 

federativo, que confere aos estados e municí-
pios autonomia para dispor sobre sua organi-
zação administrativa, incluindo-se, aí, cargos 
e salários, o que invalida a iniciativa da União 
de dispor sobre o salário dos servidores des-
ses entes públicos.

Em conclusão, há viabilidade jurídica em 
um Projeto de Lei que estabeleça o salário 
profissional para advogados contratados pelo 
regime celetista.

No entanto, a vinculação do piso ao salário míni-
mo, como pretende a sugestão, não é possível, pois, 
de acordo com o inciso IV do art. 7º da Constituição 
de 1988:

“Art. 7º ...................................................
IV – salário mínimo, fixado em lei, na-

cionalmente unificado, capaz de atender às 

suas necessidades vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódicos 
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo 
vedada sua vinculação para qualquer fim;” 
(Grifos nossos).

A parte final do dispositivo citado contém veda-
ção ampla o suficiente para abranger a vedação de 
vinculação do salário profissional ao salário mínimo 
nacional.

Antes da Constituição de 1988, era praxe a le-
gislação expressar o valor do salário profissional em 
salários mínimos, em função do processo inflacioná-
rio que corroía o valor dos salários. Com o advento 
do dispositivo citado, os Tribunais foram instados a se 
manifestar sobre a constitucionalidade das Leis que 
instituíam salários profissionais vinculados ao salário 
mínimo. 

Na Justiça Trabalhista, a jurisprudência majoritária 
firmou-se no sentido do acórdão abaixo:

SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR DE 
OBRIGAÇÕES SALARIAIS – Em se tratando 
da utilização do salário mínimo como base para 
a fixação de piso salarial de categoria profis-
sional, não se aplica a vedação insculpida no 
artigo sétimo, inciso quatro, da Carta Magna, 
a qual tem por finalidade obstar a vinculação 
do referido parâmetro como fator de indexa-
ção para obrigações sem conteúdo salarial 
ou alimentar.” (TST – RR 168477/1995 – 4ª T. 
– Rel. Min. Leonaldo Silva – DJU 23.02.1996 
– p. 03812)

A doutrina trabalhista acompanhou a jurispru-
dência, no sentido de minimizar os efeitos amplos da 
vedação constitucional e de recepcionar como consti-
tucional a legislação já existente sobre salário profis-
sional vinculado ao salário mínimo. Era, nesse senti-
do, o ensinamento do ilustre escritor, cientista político 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício 
Godinho Delgado:

“Tem prevalecido o entendimento de que 
a proibição à utilização do salário mínimo como 
medida de valor (vedação à ...”sua vinculação 
para qualquer fim”) dirige-se ao campo exterior 
ao Direito do Trabalho, não inviabilizando seu 
uso como critério de preservação contínua do 
valor real efetivo do obreiro. O fundamento des-
sa linha interpretativa é de que a nítida intenção 
do texto legal constitucional seria preservar a 
desassociação do salário mínimo legal como 
medida indexadora de preços e valores no 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 66867 

conjunto do mercado e da economia (a fim de 
propiciar sua contínua valorização ao longo do 
tempo), objetivo que não ficaria comprometi-
do pela utilização da verba como elemento de 
cálculo da própria parcela salarial trabalhista. 
As Orientações Jurisprudenciais 39 e 35, da 
SDI/TST, reconhecendo a validade dos salá-
rios profissionais de engenheiros e médicos 
empregados, demonstram que a jurisprudên-
cia firmemente tem se pautado de acordo com 
a linha interpretativa aqui exposta. (Curso de 
Direito do Trabalho, 1º ed., p. 741).”

Por outro lado, o Supremo Tribunal, a quem com-
pete, nos termos do art. 102 da C.F, a última palavra 
sobre o assunto, tomou posição diversa e adotou a 
seguinte súmula vinculante: 

Súmula Vinculante n.º 4 
Salvo nos casos previstos na Constituição, o sa-

lário mínimo não pode ser usado como indexador de 
base de cálculo de vantagem de servidor público ou de 
empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Em atenção à Súmula suprimiremos a referência 
ao salário mínimo e expressaremos o piso em reais, 
fixando os parâmetros de reajuste de forma a preser-
var o valor real do salário sugerido.

Não acolhemos o dispositivo que prevê a flexibili-
zação do piso para atender à realidade local, por meio 
de acordo coletivo. Tal dispositivo é contrário à própria 
idéia de “piso salarial”, patamar mínimo abaixo do qual 
a autonomia privada não pode fixar o pagamento pela 
prestação do labor. Além disso, em se tratando de situ-
ações específicas e transitórias em que a redução de 
salário possa ser uma saída para enfrentar uma crise 
no setor ou no estabelecimento e evitar desemprego, o 
art. 7º, VI da CF já prevê a “ irredutibilidade do salário, 
salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo”.

Na verdade, a proposta de flexibilizar o piso está 
no âmago da dificuldade em dar efetividade ao man-
damento constitucional que determinou ser o piso sa-
larial um direito dos trabalhadores. A dificuldade está 
em que este é um pais continental, dividido em estados 
e milhares de municípios. A realidade econômica das 
regiões é muito diversa e desigual. Também em relação 
aos empreendimentos econômicos, a diversidade e a 
desigualdade é enorme. Mesmo em relação ao salário 
mínimo, tal diversidade e desigualdade cria barreiras 
de implementação, especialmente nos municípios do 
interior das regiões mais pobres do país. Assim, um 
piso nacional de salários (necessariamente superior ao 
salário mínimo, para fazer sentido) aplicável a todos os 
profissionais de todos os empreendimentos privados 
de todas as regiões do país esbarra nas peculiaridades 
econômicas dessas regiões e desses empreendimen-

tos. Em razão dessa dificuldade concreta, a fixação do 
piso salarial por meio de lei tem sido um instrumento 
raramente usado na fixação do patamar remunera-
tório das categorias. No seu lugar, cada vez mais se 
fortalece o uso dos acordos e convenções coletivas, 
que são os únicos instrumentos capazes de conciliar 
com eficiência as necessidades dos trabalhadores e 
as possibilidades dos empreendimentos e da econo-
mia local. No entanto, apesar de estar em desuso, a 
fixação legal do piso é, formalmente, um direito cons-
titucional e, por isso, acolhemos a sugestão de fixação 
de piso para advogados, deixando que estas questões 
de oportunidade e de mérito sejam discutidas pelas 
comissões competentes.

Também não acolhemos o dispositivo que prevê 
a indicação de que o estado, a OAB, sindicatos e es-
colas de direito e outros setores estabeleçam políticas 
públicas para facilitar a entrada do advogado iniciante 
no mercado de trabalho.

O estabelecimento de políticas públicas é ineren-
te à ação de qualquer Governo, que deve, para tanto, 
buscar a aprovação do Congresso Nacional para o que 
for necessário. Cometer aos sindicatos e escolas de 
direito o poder de estabelecer políticas públicas é juri-
dicamente impossível do ponto de vista técnico. Quanto 
à OAB, trata-se de uma autarquia especial, cuja missão 
é fiscalizar o exercício da profissão. O estabelecimento 
de políticas públicas não é compatível com sua mis-
são institucional nem com sua posição hierárquica na 
estrutura administrativa do Poder Executivo, já que tal 
competência, pela sua natureza, pertence aos órgãos 
superiores da Administração.

Os dispositivos da sugestão que tratam da esta-
bilidade dos integrantes da diretoria do Sindicato dos 
Advogados também não devem ser acolhidos porque a 
regulamentação da estabilidade provisória do dirigente 
sindical já é matéria tratada na CF de 1988, na Conso-
lidação das Leis do Trabalho e nas Convenções 87, 98 
e 135 da Organização Internacional do Trabalho.

Por fim, o dispositivo que determina que o Ministé-
rio da Educação autorizará o funcionamento de cursos 
tecnológicos para a formação de paralegais é matéria 
estranha à fixação do piso salarial, o que contraria o 
disposto no inciso II do Art. 7º da Lei Complementar 
n.º 95, de 26 de fevereiro de1998, in verbis:

“Art. 7º  ..................................................
 ..............................................................
II – a lei não conterá matéria estranha a 

seu objeto ou a este não vinculada por afini-
dade, pertinência ou conexão;”

Além disso, a manutenção, supervisão e desen-
volvimento das instituições públicas federais de ensino 
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superior e a supervisão das instituições privadas de 
educação superior já é matéria regulada pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Pelo exposto, somo pela aprovação da Sugestão 
172, de 2009, nos termos do Projeto de Lei que apre-
sentamos anexo.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009. – 
Deputado Dr. Talmir, Relator Substituto.

PROJETO DE LEI Nº  DE 2009 
(Da Comissão de Legislação Participativa)

Fixa o piso salarial para advogados. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O salário-mínimo profissional dos advo-

gados é fixado pela presente lei.
Art. 2º O salário-mínimo profissional, para os 

fins desta lei, é a remuneração mínima obrigatória 
por serviços prestados com relação de emprego, nos 
seguintes termos: 

I – R$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e 
cinquenta reais), para um jornada semanal de 
trinta e seis horas;

II – R$ 3.720,00(três mil, setecentos e 
vinte reais), para uma jornada semanal de 
vinte horas;

Art. 3º O valor do salário mínimo profissional do 
advogado será reajustado:

I – no mês de publicação desta lei, pela 
variação acumulada do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), elaborada pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), de outubro de 2009, inclu-
sive, ao mês imediatamente anterior ao do 
início de vigência desta lei;

II – anualmente, a partir do ano subse-
qüente ao do reajuste mencionado no inciso 
I deste artigo, no mês correspondente ao da 
publicação desta lei, pela variação acumula-
da do INPC nos doze meses imediatamente 
anteriores.

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

Justificação

A apresentação do presente Projeto é resultado 
de uma Sugestão encaminhada à Comissão de Le-
gislação Participativa Conselho de Defesa Social de 
Estrela do Sul – CONDESESUL.

O piso salarial é direito constitucional assegurado 
aos trabalhadores brasileiros pela Carta de 1988. 

De fato, os advogados podem assumir diversas 
posições no mercado de trabalho, atuando como pro-
fissionais liberais, empresários (na condição de sócios 
de escritórios), ou empregados. Para os advogados que 
atuam como empregados é justo e coerente se, nos 
termos da legislação em vigor, se busque o estabele-
cimento de um piso compatível com a complexidade 
do trabalho e a formação exigida para a tarefa.

Além disso, a fixação do piso salarial leva em 
conta a jornada de trabalho praticada pela categoria e 
a necessidade do estabelecimento de um mecanismo 
de preservação do valor de compra do piso.

Em razão do exposto, submetemos ao Congres-
so nacional o Projeto de Lei em epígrafe e esperamos 
contar com o apoiamento de nossos ilustres Pares 
para sua aprovação em ambas as casas do Congres-
so Nacional.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009. – 
Deputado Dr. Talmir, Relator Substituto.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Legislação Participativa, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
a Sugestão nº 172/2009, nos termos do Parecer do 
Relator Substituto, Deputado Dr. Talmir. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eliene Lima e Dr. Talmir – Vice-Presidentes, Emi-

lia Fernandes, Janete Rocha Pietá, Leonardo Mon-
teiro, Luiza Erundina, Pedro Wilson, Sebastião Bala 
Rocha, Fernando Ferro, Lincoln Portela e Nazareno 
Fonteles. 

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009. – 
Deputado Roberto Britto, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.409, DE 2009 
(Do Sr. Dr. Paulo César)

Altera o Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, para alterar diretriz da BR-
492, no Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: às Comissões de Viação e 
Transportes; e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a diretriz de rodovia prevista 

na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Ro-
doviário Federal, constante do Anexo da Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação.

Art. 2º A diretriz da rodovia BR-492, constante 
do item 2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias do 
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Art. 3º O traçado definitivo da rodovia de ligação 
de que trata o art. 2º desta Lei será definido pelo ór-
gão competente.

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

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo prolon-
gar a diretriz da rodovia BR-492, desde o entroncamen-
to com a BR-101, em Morro do Coco, no Município de 
Campos dos Goytacazes, até a BR-356, em Domingos, 
Município de São João da Barra. Dessa forma, o traça-
do proposto para a BR-492 seria de 430 quilômetros, 
representando uma extensão de 63 quilômetros em 
relação ao traçado atual da rodovia.

A Lei nº 5.917/73, que aprova o Plano Nacional 
de Viação (PNV), permite que sejam incluídos no siste-
ma rodoviário federal trechos de rodovias que tenham 
como objetivo permitir o acesso a pontos de atração 
turística notoriamente conhecidos e explorados, con-
forme o item 2.1.2, alínea “d” do Anexo do PNV.

Nesse sentido, a região norte do Estado do Rio de 
Janeiro, além de grande produtora de cana-de-açúcar, 
possui potencial turístico relevante, especialmente para 
o ecoturismo, atividade que se multiplicará e será gran-
de promotora de emprego e renda com a implantação 
do novo trecho rodoviário. Cabe lembrar que, com a 
ampliação pretendida para a BR-492, o novo trecho 
estará apto a receber investimentos da União, devido 
à possibilidade de aplicação de recursos provenientes 
do Orçamento Geral da União, bem como de fundos 
específicos destinados ao setor de transportes, nos 
termos do art. 7º da Lei que aprovou o PNV.

Dessa forma, este projeto de lei possibilitará a am-
pliação da oferta de infraestrutura rodoviária na região, 

complementando a interligação de várias localidades 
da região norte fluminense, além de viabilizar a cons-
trução de ponte sobre o rio Paraíba do Sul.

A rodovia também passará a representar uma 
ligação direta entre o centro-oeste do Estado do Rio 
de Janeiro e São João da Barra e São Francisco do 
Itabapoana, bem como facilitará a integração com os 
Municípios do sul do Espírito Santo. Assim, haverá uma 
interligação de toda a região em direção ao litoral flumi-
nense e à região dos lagos, sem interferência da área 
urbana de Campos dos Goytacazes e do grande número 
de veículos que trafegam pela rodovia BR-101. 

Pela relevância da presente medida, esperamos 
vê-la aprovada pelo nossos Pares.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2009. – 
Deputado Dr. Paulo César.

PROJETO DE LEI Nº 6.411, DE 2009 
(Do Sr. Acélio Casagrande)

Modifica os arts. 81 e 243 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Despacho: às Comissões de Seguridade 
Social e Família; e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei modifica a redação dos artigos 

81 e 243 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Es-
tatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 2º. O inciso III do art. 81 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Sistema Rodoviário Federal, integrante do Anexo do 
Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, 
de 1973, passa a vigorar com a seguinte descrição:

2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias 
do Sistema Rodoviário Federal

 ..............................................................
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“Art. 81.  ................................................
III – produtos cujos componentes possam 

causar dependência física, química ou psíquica 
ainda que por utilização indevida”

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

Art. 3º O Caput do art. 243 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação

“Art. 243. Vender, fornecer ainda que gra-
tuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer 
forma, a criança ou adolescente, sem justa 
causa, bebidas alcoólicas e produtos cujos 
componentes possam causar dependência 
química, física ou psíquica, ainda que por uti-
lização indevida:”

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

O presente projeto de lei visa alterar o inciso III 
do artigo 81 e o caput do artigo 243 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

A alteração proposta para o inciso III do artigo 81 
é a inclusão da expressão “química” entre os produtos 
cuja venda é proibida para criança ou adolescente. A 
expressão visa combater o crescente uso de drogas 
na juventude e aprimorar o texto da legislação ao de-
termina a proibição para produtos que possam causar 
dependência química.

A alteração do caput do artigo 243 visa à inclu-
são das expressões “bebidas alcoólicas” e “química” 
para definir explicitamente na legislação que a venda, 
o fornecimento, a ministração ou entrega de bebidas 
alcoólicas a criança ou adolescente possa ser tipifica-
da como crime previsto no artigo 243 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e pode causar dependên-
cia química.

A atual redação do referido dispositivo é muito 
abrangente, ao definir como “produtos cujos compo-
nentes possam causar dependência física ou psíquica, 
ainda por utilização indevida.

Com as alterações que estamos propondo para 
os artigos 81 e 243 do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, não estamos penalizando o infrator e sim 
o agente causador do fato que causa dependência 
química, física e psíquica em milhares de crianças e 
adolescentes no Brasil.

Considerando o alto alcance social contido nes-
tas propostas é que contamos com o apoio do ilustres 
pares para sua aprovação.

Plenário Ulysses Guimarães, 12 de novembro de 
2009. – Acélio Casagrande, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 6.412, DE 2009 
(Do Sr. Paulo Pimenta)

Determina a oferta de canais avulsos 
no serviço de televisão por assinatura. 

Despacho: às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica; 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 determina a oferta de canais avul-

sos no serviço de televisão por assinatura.
Art. 2º Na comercialização do serviço de TV por 

assinatura, deverá ser ofertado ao assinante, com base 
nos princípios da modicidade de preços, a opção de 
contratação de canais avulsos, adicionalmente ao pa-
cote de produtos ou serviços de qualquer natureza.

Art. 3º A inobservância do disposto nesta Lei 
implicará a aplicação das penalidades previstas na 
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, sem prejuízo de 
outras previstas em lei, inclusive as de natureza civil 
e penal. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor no prazo de 90 dias 
após a sua publicação.

Justificação

O processo de digitalização, com a melhoria da 
qualidade e o aumento da oferta de serviços, irá pro-
vocar grandes mudanças no mercado da televisão 
brasileiro, não apenas na TV aberta mais também na 
TV por assinatura. Embora ainda estejam apenas no 
plano da legislação, recursos como a interatividade, a 
alta definição e a multiprogramação em breve serão 
realidade para grande parte dos consumidores, o que 
irá mudar radicalmente o modelo de negócios do mer-
cado de conteúdo audiovisual, baseado na verticaliza-
ção da cadeia produtiva, na transmissão unidirecional 
e nas grandes audiências.

Assim como ocorre na Internet, o consumidor 
deixará de ser, na televisão do futuro, um telespec-
tador passivo que assiste a programações padrões e 
transmitidas em âmbito nacional, em pacotes fechados 
e pré-estabelecidos. Atualmente, a tecnologia digital 
propicia que o usuário crie, transforme, aprimore e 
acesso o seu próprio conteúdo, independente da mídia 
com a qual interage. Esse processo de convergência, 
bem mais avançado no que diz respeito às telecomu-
nicações e a computação, está chegando ao mercado 
audiovisual.
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Se na TV aberta, o momento em que o telespecta-
dor poderá montar a sua própria programação e assistir, 
na hora que lhe convier, à novela ou ao telejornal ainda 
vai demorar um pouco, na TV paga a personalização do 
serviço já é perfeitamente possível. Em tese, a oferta 
de canais à la carte, em que o consumidor montaria o 
seu próprio pacote, dependeria apenas de uma decisão 
das operadoras de prestar um serviço mais individuali-
zado ao cliente, no entanto, essa iniciativa esbarra no 
interesse comercial das operadoras, agarradas ainda 
a um modelo de negócios tradicional e ultrapassado, 
de venda combinada de canais. 

Uma vez que o mercado não consegue agir sozi-
nho de modo a atender da melhor maneira possível ao 
interesse do consumidor, é papel desta Casa encontrar 
os mecanismos necessários para que essa regulação 
aconteça. Esta é a razão pela qual apresentamos o 
presente Projeto de Lei, no sentido de assegurar ao 
consumidor uma real política de livre mercado, em que 
impere a concorrência saudável, o foco nas necessi-
dades do cliente e a busca pela melhor qualidade dos 
serviços. 

Além de assegurar uma nova opção de acesso 
aos canais comercializados de TV, o projeto também 
combate uma prática corriqueira hoje no mercado de 
televisão por assinatura, que é a venda casada, mas-
carada nos chamados pacotes fechados. O consumi-
dor se vê obrigado a pagar por programações que não 
lhe interessam, porque não há alternativa de aquisição 
avulsa de canais. Proibida pelo Código de Defesa do 
Consumidor, a venda casada é “tolerada”, por razões 
não compreendidas, pelos órgãos de defesa do con-
sumidor, que já deveriam ter impingido às emissoras 
uma nova relação de negócios com o seu cliente. 

Destacamos que esta Proposição resgata propos-
ta contemplada no Substitutivo ao PL nº 29, de 2007, 
aprovado neste ano na Comissão de Defesa do Con-
sumidor, de autoria do Deputado Vital do Rêgo Filho, 
mas que, infelizmente, foi suprimida no recente relató-
rio apresentado à mesma proposição na Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Entidades representativas do setor de televisão 
por assinatura alegam que os decodificadores não estão 
habilitados para tamanha flexibilização de pacotes. No 
entanto, com a crescente atualização tecnológica, em 
breve os fornecedores de equipamentos irão oferecer 
tal aplicação, razão pela qual estamos estabelecendo 
o prazo de 90 dias para o início de vigência da Lei. 
Em suma, no mundo da convergência tecnológica, li-
berdade é uma palavra chave para o consumidor e as 
empresas que desejarem sobreviver nesse mercado 
terão que se adaptar a essa nova realidade. 

Como a transmissão de TV por assinatura é con-
siderada serviço de telecomunicações, estamos reme-
tendo à legislação específica do setor a aplicação das 
sanções devidas, 

Temos que a convicção de que o aumento da base 
de assinantes, com a maior procura pelo serviço, irá 
solucionar o problema da questão do custo individua-
lizado do canal, que alguns alegam ser um empecilho. 
Entretanto, rebato com dois argumentos: alguns canais 
hoje são ofertados gratuitamente aos programadores 
e empacotadores, ou seja, são cobrados do consu-
midor, mas não custam nada para o operador, que é 
a primeira distorção. Em segundo lugar, na medida 
em que o assinante compre apenas os canais do seu 
interesse, e como o número de canais disponíveis é 
muito grande, o próprio mercado irá se encarregar de 
regular os preços. 

Adicionamente, incluímos no texto da proposição 
a previsão expressa de que a comercialização dos ca-
nais selecionados pelo usuário deve observar ao prin-
cípio da modicidade, que é uma regra expressa na Lei 
Geral de Telecomunicações e também na legislação 
do consumidor. 

Com uma planta de assinantes praticamente 
estagnada há muitos anos, atualmente com quase 
sete milhões de assinantes, devido aos preços elitis-
tas cobrados nos pacotes de serviços, a TV por as-
sinatura encontrará na venda avulsa de canais uma 
grande alavanca para o seu crescimento no Brasil, ao 
lado do Vídeo on Demand e de novos modelos de pu-
blicidade que serão adotados com a digitalização da 
transmissão de conteúdo audiovisual no Brasil, entre 
outros fatores.

Dessa forma, considerando-se que a venda avulsa 
de canais é um direito do consumidor e não uma facul-
dade das operadoras em razão de suas conveniências 
mercadológicas, pedimos o apoio dos Parlamentares 
para a APROVAÇÃO deste Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2009. – 
Deputado Paulo Pimenta.

PROJETO DE LEI Nº 6.413, DE 2009 
(Do Sr. Vicentinho Alves)

“Revoga-se o art. 82 da Lei nº 8.245,de 
18 de outubro de 1991(Lei do Inquilinato) 
e inciso VII do art. 3º da Lei 8.009 de 29 de 
março de 1990 (Lei da impenhorabilidade 
do bem de família).

Despacho: à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Mérito e 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 Revogam-se o art. 82 da Lei nº 8.245, 

de 18 de outubro de 1991(Lei do Inquilinato), e, por 
conseqüência, o inciso VII do art. 3º da Lei nº 8.009, 
de 29 de março de 1990(Lei de impenhorabilidade do 
bem de família).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

 
Justificação

A presente propositura visa revogar o art. 82 da 
Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato) 
e o inciso VII do art. 3° da Lei 8009, de 29 de março de 
1990(Lei de impenhorabilidade do bem de família).

Em nosso entendimento o legislador pecou ao lan-
çar no ordenamento da Lei do Inquilinato (nº 8245/91), 
que veio a considerar, em seu art. 82, entre as exceções 
à impenhorabilidade legal, a obrigação decorrente de 
fiança concedida em contrato de locação.

Este dispositivo legal, publicado em 18 de outu-
bro de 1991, acrescentou o inciso VII ao art. 3° da Lei 
8.009/90, ao dispor:

“Art. 82. O art. 3° da Lei n° 8.009, de 29 de mar-
ço de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso VII:

Art.3° .....................................................
VII – por obrigação decorrente de fiança 

concedida em contrato de locação .”

Desta forma, o fiador, sendo demandado pelo 
locador, por dívidas assumidas pelo locatário, poderá 
ter seu único bem de família penhorado para satisfa-
zer o débito.

É um dispositivo que, por preocupar-se exclusiva-
mente com o desenvolvimento da indústria imobiliária, 
pode vir a cometer graves injustiças sociais, pois, mes-
mo que não seja admitido, em regra, o erro de direito, 
sabe-se que a maioria dos brasileiros, ao chancelar 
contratos de fiança locatícia, não sabe que está colo-
cando em risco a garantia legal da impenhorabilidade 
do imóvel onde reside com sua família.

Não é razoável penhorar o único imóvel de uma 
família desinformada, em decorrência de uma dívida 
contraída por terceiro. Seria inconstitucional um dispo-
sitivo legal que viole o direito à moradia, recentemente 
inserido no rol dos direitos sociais previstos no art. 6° 
da Magna Carta.

Poderíamos ainda, nesta linha de combate ao 
dispositivo em análise, questionar-nos acerca da re-
levância social em que se reveste o crédito do loca-
dor, e indagarmos se este bem jurídico é socialmente 
relevante a ponto de legitimar a violação ao princípio 

da dignidade humana, à vivência digna de uma famí-
lia. E em sendo relevante, porque tal caráter não se 
atribui também aos créditos resultantes de outros ti-
pos de fiança.

Houve, neste caso da fiança locatícia, uma ne-
cessidade assumida pelo legislador em cessar a retra-
ção ocorrida no mercado imobiliário com a lei 8009/90. 
Entendemos que, sendo esta a razão principal do 
dispositivo (art. 82, lei 8245/91), não há motivos para 
promover uma extensão da exceção a todos créditos 
resultantes de fiança.

Diante do exposto, e na certeza de que pode-
mos aperfeiçoar ainda mais a legislação em vigor, 
conto com o apoio dos Nobres Pares na aprovação 
do Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2009. – 
Deputado Vicentinho Alves.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.131, DE 2009 
(Do Sr. Marcelo Itagiba)

Susta o Decreto nº 3.690, de 19 de 
dezembro de 2000, que “aprova o Regula-
mento do Corpo do Pessoal Graduado da 
Aeronáutica, e dá outras providências”, em 
seu efeito autorizativo de licenciamento de 
aprovados em concursos públicos de ad-
missão ao CESD – Curso de Especialização 
de Soldados.

Despacho: às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional e 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 Fica sustado o Capítulo V – Do Tempo de 

Permanência no Serviço Militar – do Decreto nº 3.690, 
de 19 de dezembro de 2000, que “aprova o Regula-
mento do Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica, 
e dá outras providências”, em seu efeito autorizativo 
de licenciamento de aprovados em concursos públi-
cos de admissão ao CESD – Curso de Especialização 
de Soldados.

Parágrafo único. A proibição de que trata o caput 
estende-se aos concursos públicos de admissão ao 
CESD, realizados nos anos de 1994 a 2001, na vigên-
cia do Decreto nº 880, de 23 de julho de 1993.

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

O parlamento, por determinação constitucional, 
não pode ficar inerte quando vê a sua mais importante 
missão, que é legislar, ser invadida. É o caso. 

Procurado por integrantes da ANESE – Associa-
ção Nacional de Ex-Soldados Especializados da Aero-
náutica, foi-nos demonstrado, de forma cabal, que esta 
competência foi realmente usurpada, já que a despeito 
de não haver norma legal que autorize o licenciamento 
de militares concursados, sem justo motivo, a Aeronáu-
tica, assim procedeu, por meio de ato regulamentar 
excrescente de legalidade. Senão vejamos. 

A partir do segundo semestre de 1994, o Coman-
do da Aeronáutica levou a público um concurso para 
o curso de especialização de soldados.

O curso realizado semestralmente, denominado 
“CESD”, tinha o objetivo de formar soldados com es-
pecialização específica para executar diversos cargos 
dentro da Instituição. 

Contudo, após seis anos de valorosos serviços 
prestados à pátria, doze mil jovens em todo o Brasil 
foram injustamente licenciados do serviço ativo, sendo 
tratados como soldados não especializados, como se 
não concursados e oriundos do serviço inicial obriga-
tório fossem.

É fato que pode ser comprovado documentalmen-
te. Além da publicidade dos jornais, a Revista Aerovi-
são (da própria Instituição), anunciou o concurso nos 
seguintes termos:

“Situação após o Curso: Soldado de pri-
meira Classe (S1), Especializado, com acesso 
às demais Graduações até Suboficial, podendo 
chegar ao Oficialato.”

Ademais disso, o Edital do concurso continha 
como condição para ingresso o candidato ser reser-
vista das forças armadas (EDITAL – ITEM 3.1 LETRA 
“A”), devendo o interessado em inscrever-se apresentar 
CÓPIA DO CERTIFICADO DE RESERVISTA” (ITEM 
3.15 LETRA C).

Além disso, havia, ainda, um impedimento à ins-
crição no concurso, previsto na Portaria nº 710/GM/93, 
editada dentre outras para a instituição do concurso: 

“Art. 14; Parágrafo único: não poderão 
increver-se para o concurso de admissão ao 
cesd... Os brasileiros que não estiverem em 
dia com o serviço militar inicial.”

Desta forma, após a propaganda em torno do 
concurso, o Edital e a Portaria nº 710/GM/93, estabe-
leciam aos candidatos em todo o Brasil, que deveriam 
atender a duas condições essenciais e cujo não aten-
dimento acarretaria em impedimento para inscrição 

no concurso, quais sejam, ser reservista das Forças 
Armadas e apresentação de cópia do certificado com-
probatório dessa qualidade. 

Como requerido no Edital e sob o risco do impe-
dimento previsto na dita Portaria nº 710/GM/93, milha-
res de candidatos já quites com o serviço militar inicial 
(SMI), previsto no art. 143 da Constituição Federal, 
apresentaram a documentação exigida, inclusive de 
outras Forças (Exército e Marinha).

Em dia com as exigências e após a aprovação no 
concurso e respectivo curso, formaram-se em todo o 
Brasil Soldados de Primeira Classe Especializados, não 
oriundos do serviço militar inicial, recebendo, inclusive, 
diploma que comprova referida qualificação.

Contudo, após seis anos de serviços prestados 
à pátria, o Comando da Aeronáutica “licenciou” – na 
verdade demitiu – milhares de jovens em todo o Brasil 
sob a justificativa absurda de que estavam prestando 
novamente o mesmo serviço militar inicial para o qual 
foi exigido comprovação de estarem quites, quando da 
inscrição no concurso, com base nos seguintes dispo-
sitivos do Decreto nº 880, de 1993, verbis:

“Art 5º .“O Grupamento de Serviço Militar 
do QSD é Constituido por Militares Consi-
derados não especializados, incorpora-
dos para a Prestação do Serviço Militar 
Inicial”

“Art. 24 – Poderá ser concedida prorro-
gação do tempo de serviço, mediante enga-
jamento em continuação do Serviço Militar 
Inicial ou reengajamento, por meio de reque-
rimento do interessado à Diretiria de Adminis-
tração de Pessoal...”

Veja-se não haver aplicabilidade do comando 
normativo que fundamentou a demissão ao caso em 
questão, na medida em que não se refere à figura do 
Soldado de Primeira Classe Especializado. 

A uma, porque o próprio decreto informa que 
é aplicável apenas a soldados não especializados e 
oriundos do SMI. A duas porque o próprio artigo que 
dava limite máximo de seis anos para as prorrogações 
indicava que estas eram para militares em continuação 
ao serviço militar inicial. Por último, porque a própria 
exigência editalícia, de que o candidato deveria estar 
quite com o SMI, descarta a aplicação da norma in-
vocada.

Ora, se os candidatos apresentaram certificado 
de reservista antes do concurso, não poderiam estar 
se candidatando a novo SMI. Com isso, caberia ao 
Comando da Aeronáutica reconhecer-lhes militares de 
carreira, a contrário senso do que diz o próprio Estatuto 
dos Militares, Lei nº 6.880, de 1980, verbis:
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“Art. 3º, § 1º – Os Militares Encontram-se em uma 
das seguintes situações:

a) Na Ativa
I – Os de Carreira;
II – Os Incorporados às Forças Armadas 

para a prestação do Serviço Militar Inicial, du-
rante os prazos previstos na Legislação que 
Trata Do Serviço Militar, ou durante as prorro-
gações daqueles prazos.”

Pois bem. O Comando da Aeronáutica licenciou-
os todos como se tivessem prestado o SMI que já ha-
viam prestado anteriormente ao concurso. Com isso, 
esses soldados convivem hoje com a situação, no 
mínimo esdrúxula, de portadores de dois certificados 
de reservista.

O Poder Judiciário tem analisado a questão com 
a morosidade inerente ao devido processo legal bra-
sileiro. Mas, veja-se, a exemplo do que defendo, o se-
guinte julgado, nos autos da Apelação em Mandado de 
Segurança nº 2002.51.01.018131-9, do TRF 2ª Região, 
que demonstra a ilegalidade dos atos de licenciamen-
tos promovidos pela Aeronáutica:

“Relator: Desembargador Federal Ro-
gerio Carvalho

Apelante: Uniao Federal
Apelado: Alessandro Pinto Oliveira
Origem: Décima Quarta Vara Federal do 

Rio de Janeiro (200251010181319)

Relatório

Trata-se remessa necessária e de apelação em 
mandado de segurança interposta pela UNIÃO FE-
DERAL irresignada com a r. sentença de fls. 127/132, 
prolatada nos autos de writ em que foi declarada a 
procedência do pedido e concedida a segurança ao 
Impetrante que objetivava que a Autoridade coatora o 
reintegrasse às fileiras da Aeronáutica e se abstives-
se da prática de qualquer ato que importasse no seu 
desligamento.

Gratuidade de justiça deferida às fls. 107.
Objetivando a reforma da sentença apelou a Im-

petrada, às fls. 138/162, alegando em síntese que “O 
Autor ingressou na Aeronáutica para cumprimento do 
Serviço Militar Inicial – SMI, sendo em 1994 aprovado 
em concurso público para ingresso no Curso de Es-
pecialização de Soldados – CESD (1.94), e com pos-
terior aproveitamento no referido Curso, promovido a 
Soldado-Primeira-Classe, nos termos do Artigo 35 da 
Portaria DEPENS nº 133/DE2, de 10 de novembro de 
1993, do Item 2.5 da Portaria DEPENS Nº 134/DE2, de 
10 de novembro de 1993, do Artigo 24 da Portaria nº 
710/GM3, de 08 de setembro de 1993 e do Art. 18, P. 

único do Dec. Nº 880, de 23 de julho de 1993 – RCP-
GAer, tendo sido desligado dos quadros da FAB decor-
ridos 06 (seis) anos de tempo de efetivo exercício, de 
acordo com a legislação abaixo transcrita: (...) O autor 
é reengajado,já tendo obtido todas as prorrogações 
de tempo de serviço ativo prevista no Regulamento 
do Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutico RCP-
GAer, permanecendo, assim no Quadro de Soldados 
da Aeronáutica – QSD, como S1 Especializado, pelo 
período máximo legalmente possível. Ocorre que o pre-
ferido período máximo previsto para a permanência no 
serviço ativo de Soldado-de-Primeira-Classe (S1), nos 
termos do Artigo 24, § 3º do RCPGAer, é de 06 (seis) 
anos, conforme será visto no decorrer das presentes 
informações. Dessa forma, esgotado o lapso tempo-
ral previsto, o autor foi encaminhado para a realização 
de Inspeção de Saúde, com o fim de desligamento da 
Aeronáutica. O autor, aduz, em síntese, que o seu li-
cenciamento teria sido fruto de um ato ilegal, baseado 
no art. 24, § 3º do Dec. 880/93, imotivado e emanado 
de autoridade incompetente, além de não existir nas 
normas reguladoras do certame a previsão de tempo-
rariedade, razão pela qual pretende seja concedida a 
tutela antecipada garantindo sua recondução às fileiras 
da Força e a final a procedência total do pedido, com 
sua reintegração na FAB, sem prejuízo das promoções 
porventuras existentes e do pagamento de salários e 
vantagens referentes ao período em que afastado. Ini-
cialmente, cumpre esclarecer que o concurso realizado 
pelo autor teve a finalidade de admissão no Curso de 
Especialização de Soldados – CESD. Após o término 
do referido Curso, o aluno aprovado passa, então, a 
integrar o Quadro de Soldados – QSD como S1 Espe-
cializado, que pertence ao Corpo de Pessoal Gradu-
ado da Aeronáutica CPGAer. (...) Não há um Quadro 
específico para os egressos do Curso de Especializa-
ção de Soldados da Aeronáutica – CESD fora do QSD. 
(...) O que se observa, é uma análise equivocada feita 
pelo autor do dispositivo legal (Art. 98, I, c), que se re-
fere exclusivamente aos casos de transferência para 
a Reserva Remunerada, o que não é o caso, pois tal 
situação excepcionalmente ocorreria, como por exem-
plo, nos termos do Artigo 123 do Estatuto dos Milita-
res, caso o licenciamento fosse suspenso e o militar 
permanecesse no serviço ativo por período superior 
ao previsto no RCPGAer (06 anos – Art. 24, § 3º), al-
cançando os 44 anos de idade. (...) A temporariedade 
prevista neste dispositivo, se refere à necessidade que 
a Administração Militar tem de constante renovação do 
pessoal do quadro de Soldados – QSD. É, portanto, 
uma regra que atinge igualmente a todos os Soldados, 
sem exceção, inclusive o autor, que é reengajado e, 
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que tendo atingido o tempo máximo de permanência 
no serviço ativo, foi licenciado.

Sem contra-razões do apelado conforme certi-
dão de fls. 167

Foram os autos recebidos nesta E. Corte (fls. 169 
v), e remetidos ao representante do Parquet Federal 
para parecer, o qual às fls. 172/175, opinou pelo pro-
vimento do apelo.

Autos conclusos (fls. 176 v) pedi dia para julga-
mento.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 2007. – Ro-

gério Vieira de Carvalho, Desembargador Federal 
– Relator.

VOTO

Cuida-se de mandamus impetrado por ALES-
SANDRO PINTO OLIVEIRA pleiteando o direito de 
permanecer nas fileiras da FAB em razão de ter sido 
aprovado no concurso de admissão ao Curso de Es-
pecialização de Soldados – CESD-2º/96.

Como causa de pedir alegou que no ano de 1996 
tendo sido aprovado em concurso público, ingressou no 
Curso de Especialização de Soldados – CESD-2º/96 e, 
quando de sua conclusão foi promovido à graduação 
de Soldado de Primeira Classe – S1. Todavia, após 06 
(seis) anos de efetivo serviço foi informado pelo Coman-
dante do III COMAR que seu licenciamento do serviço 
estava previsto para Julho/2002, o que de fato ocorreu. 
Aduziu, ainda, que a sua situação não se confunde com 
as dos Soldados (S1 ou S2) não especializados – que 
ingressam na vida militar para prestação do Serviço Mi-
litar Obrigatório e, por isso, são considerados militares 
temporários -, já que o seu ingresso no serviço militar 
se deu por meio de aprovação em concurso público, 
não podendo a autoridade impetrada praticar qualquer 
ato que importasse no seu desligamento.

Tendo o MM. Juiz a quo declarado a procedência 
do pedido e concedido a segurança, a UNIÃO FEDE-
RAL apelou, aduzindo que no Quadro de Soldados da 
Aeronáutica – QSD, seja qual for o modo de ingresso, 
a permanência se dá em caráter temporário. Que no 
caso específico dos Soldados oriundos do Curso de 
Especialização de Soldados – CESD, a permanência 
máxima no Quadro é de 06 (seis) anos consoante o art. 
24, § 3º, do Decreto nº 880/93, sendo uma regra que 
atinge a todos os Soldados, sem exceção, inclusive o 
Impetrante, que, pelo fato de ter atingido o tempo má-
ximo de permanência no serviço ativo, foi licenciado.

Como é cediço, o Serviço Militar Inicial – SMI 
estabelecido pela Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 
1964 consiste no exercício de atividades específicas 
desempenhadas nas Forças Armadas que visam a de-

fesa nacional e, destina-se, obrigatoriamente, a todos 
os brasileiros do sexo masculino que, no ano em que 
completam 18 (dezoito) anos de idade devem se alis-
tar que, ao serem convocados são submetidos a uma 
avaliação e, quando aptos são incorporados pelo prazo 
de 12 (doze) meses. Uma vez concluído esse tempo, 
poderão, desde que o requeiram, obter prorrogações 
desse tempo, uma ou mais vezes, como engajados 
ou reengajados, segundo as conveniências da Força 
Armada interessada (art. 33).

In casu, o Impetrante ingressou na carreira mili-
tar na graduação de Soldado Especializado, pois, foi 
aprovado em concurso público de provas para o CESD-
2º/96 cujo certame, segundo o Edital de fls. 39/40, foi 
facultado aos brasileiros do sexo masculino que con-
tassem com idade entre 18 e 24 anos de idade, Sol-
dado de 1ª Classe não Especializado ou Soldado de 
2ª Classe engajado da Aeronáutica ou fosse reservista 
das Forças Armadas com graduação inferior a Cabo 
ou estivesse alistado para o Serviço Militar Inicial e 
possuíssem bom comportamento etc.

Destarte, há uma grande diferença entre as ca-
tegorias de Soldado da Força Aérea Brasileira, uma 
vez que os Soldados de 2ª Classe são os que obtêm 
o engajamento depois de concluírem o tempo de 12 
meses do Serviço Militar Inicial – SMI e, os Soldados de 
1ª Classe são os que obtêm a promoção da 2ª Classe 
para a 1ª Classe quando conseguem o reengajamen-
to. Já no caso dos militares de carreira, cabe ressaltar 
que estes possuem vitaliciedade assegurada ou pre-
sumida sendo que sua admissão não possui relação 
com o Serviço Militar Obrigatório porque é, também, 
facultada aos civis e implementada por meio de con-
curso público.

No tocante à distinção entre militar temporário 
e militar de carreira assim dispôs o art. 3º, da Lei nº 
6.880/80, in verbis:

Art. 3° Os membros das Forças Armadas, em 
razão de sua destinação constitucional, formam uma 
categoria especial de servidores da Pátria e são de-
nominados militares.

§ 1° Os militares encontram-se em uma das se-
guintes situações:

a) na ativa:
I – os de carreira;
II – os incorporados às Forças Armadas 

para prestação de serviço militar inicial, duran-
te os prazos previstos na legislação que trata 
do serviço militar, ou durante as prorrogações 
daqueles prazos;

(...)
§ 2º Os militares de carreira são os da 

ativa que, no desempenho voluntário e perma-
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nente do serviço militar, tenham vitaliciedade 
assegurada ou presumida.

Portanto, o que se extrai do dispositivo acima é 
que os militares temporários são aqueles militares in-
corporados para prestação do Serviço Militar Inicial – 
SMI, os quais, devem obedecer aos prazos previstos 
na Lei do Serviço Militar, enquanto que os militares 
de carreira são os que ingressam de forma voluntária, 
ou seja, tem como requisitos a prévia aprovação em 
concurso público e no respectivo Curso de Especiali-
zação cuja conclusão, consoante o § único, do art. 18, 
do Decreto nº 880/93 é requisito para a promoção, o 
que de fato foi preenchido pelo Impetrante, motivo pelo 
qual tornou-se militar de carreira.

Ora, o Impetrante ingressou no Curso de Especia-
lização de Soldados – CESD de acordo com o art. 16, 
II, do Decreto nº 880, de 23 de julho de 1993, verbis:

Art. 16 – Os cursos de formação de es-
pecialização e aperfeiçoamento que consti-
tuem os cursos de carreira do CPGAer são 
os seguintes:

(...)
II – de Especialização de Soldados – 

CESD;

E, após ter concluído, com aproveitamento, o 
referido curso foi promovido à graduação de Soldado 
de 1ª Classe – S1, de acordo com o § único, do art. 
18, do Decreto nº 880/93, ingressando no Quadro de 
Soldados do Corpo do Pessoal Graduado da Aero-
náutica, nos termos do art. 11, do mesmo diploma 
legal, in verbis:

Art. 11 – O ingresso no Quadro do CP-
GAer é feito após a conclusão de curso de 
formação ou mediante incorporação para o 
Serviço Militar Inicial, de acordo com os crité-
rios estabelecidos em cada Quadro.

(...)
Art. 18 – No CESD, serão ministrados 

aos S2 engajados conhecimentos básicos e 
especializados, necessários ao exercício dos 
cargos e ao desempenho das funções ineren-
tes ao Soldado-de-Primeira-Classe (S1).

Parágrafo único – A conclusão, com apro-
veitamento, do CESD, é requisito para a pro-
moção a Soldado de Primeira-Classe (S1).

Portanto, sendo militar de carreira, o Impetrante 
possui direito líquido e certo de permanecer no serviço 
ativo da FAB já que seu direito nasceu com a aprova-
ção no concurso de admissão ao CESD-2º/96.

Diferentemente, é o que ocorre com os militares 
temporários, aos quais é deferida a oportunidade de 

permanecerem nas Forças Armadas pelo período de 
12 meses, pelo fato de prestarem serviço militar obri-
gatório, podendo o Comandante do Comando Aéreo 
Regional conceder-lhes prorrogação de tempo de ser-
viço, mediante engajamento em continuação do Ser-
viço Militar Inicial – SMI ou reengajamento, por meio 
de requerimento do interessado (art. 25, do Decreto nº 
3.690/2000, que revogou o Decreto nº 880/93) sendo 
que a sua permanência no serviço ativo deverá obe-
decer ao limite máximo de 06 (seis) anos de serviço 
(§ 5º, do art. 25, do Decreto nº 3.690/2000).

ISTO POSTO:
Nego Provimento à Apelação e à Remessa 

Necessária.
É Como Voto.
Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 2007. – Ro-

gério Vieira de Carvalho, Desembargador Federal 
– Relator.

EMENTA

Administrativo. Militar de Carreira. Inteligência do 
§ 2º, do Art. 3º, da Lei nº 6.880/80. Ingresso no Cur-
so de Especialização de Soldados – Cesd Mediante 
Concurso Público. Arts. 16 II, C/C O Art. 18, Par. Úni-
co, do Decreto nº 880/93. Direito Líquido e Certo de 
Permanência No Serviço Ativo.

1. Mandado de Segurança impetrado objetivan-
do a concessão da ordem no sentido de reintegrar o 
Impetrante às fileiras da FAB assegurando-lhe a per-
manência no serviço ativo, já que seu ingresso na 
FAB se deu após aprovação em concurso público de 
provas destinado à admissão ao Curso de Especiali-
zação de Soldados – CESD-2ª/96 na carreira de Sol-
dado Especializado.

2. Extrai-se do § 1º, alínea “a”, I e II e do § 2º, do 
art. 3º, da Lei nº 6.880/80 que os militares temporários 
são aqueles militares incorporados para prestação do 
Serviço Militar Inicial – SMI, os quais, devem obedecer 
aos prazos previstos na Lei do Serviço Militar, enquanto 
que os militares de carreira são os que ingressam de 
forma voluntária, ou seja, tem como requisitos a prévia 
aprovação em concurso público e no respectivo Curso 
de Especialização cuja conclusão, consoante o § único, 
do art. 18, do Decreto nº 880/93 é requisito para a pro-
moção, o que de fato foi preenchido pelo Impetrante, 
motivo pelo qual tornou-se militar de carreira.

3. Existência do direito líquido e certo do Impe-
trante de permanecer no serviço ativo da FAB que 
nasceu com a sua aprovação no concurso de admis-
são ao CESD-2º/96, nomeação ao ingressar na FAB 
e promoção à graduação de Soldado-de-Primeira-
Classe – S1, em conformidade com o art. 16, II, do 
Decreto nº 880/93.
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4. Diferentemente, é o que ocorre com os milita-
res temporários, aos quais é deferida a oportunidade 
de permanecerem nas Forças Armadas pelo período 
de 12 meses, pelo fato de prestarem serviço militar 
obrigatório, podendo o Comandante do Comando 
Aéreo Regional conceder-lhes prorrogação de tempo 
de serviço, mediante engajamento em continuação do 
Serviço Militar Inicial – SMI ou reengajamento, por meio 
de requerimento do interessado (art. 25, do Decreto nº 
3.690/2000, que revogou o Decreto nº 880/93) sendo 
que a sua permanência no serviço ativo deverá obe-
decer ao limite máximo de 06 (seis) anos de serviço 
(§ 5º, do art. 25, do Decreto nº 3.690/2000).

5. Apelação e remessa necessária improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, em que 
são partes as acima indicadas, acordam os Membros 
da Egrégia Sexta Turma Especializada do Tribunal Re-
gional da Segunda Região, à unanimidade, nos termos 
do voto do Relator, em negar provimento à apelação 
e à remessa necessária.

Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 2007. – Ro-
gério Vieira de Carvalho, Desembargador Federal 
– Relator.

Isto posto, e sendo da competência exclusiva do 
Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executi-
vo que exorbitem dos limites da delegação legislativa, 
bem como fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo 
(incisos V e X, art. 49, CF), ao mesmo tempo que lhe 
cabe, também, a título de controle externo, apreciar a 
legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qual-
quer título, na administração direta (III, art. 71, CF) e 
sustar a execução de atos desta natureza (X e §1º do 
art. 71, CF ), conto com o apoio dos Pares na aprova-
ção do presente projeto de decreto legislativo.

Sala da Sessões, 17 de novembro de 2009. – 
Marcelo Itagiba, Deputado Federal – PSDB/RJ.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.132, DE 2009 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 554/2009 
AVISO Nº 458/2009 – C. CIVIL

Aprova o texto do Acordo por Troca de 
Notas, entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República 
da Botsuana sobre o Exercício de Ativida-
de Remunerada por parte de Dependentes 
de Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 

Administrativo e Técnico, celebrado em 
Brasília, em 5 de maio de 2009.

Despacho: às Comissões de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD); 
e Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo por Troca 

de Notas, entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Botsuana sobre o 
Exercício de Atividade Remunerada por parte de De-
pendentes de Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 5 
de maio de 2009.

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 
da Constituição Federal, estão sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Átila Lins, Presidente em exercício.

MENSAGEM Nº 554, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 458/2009 – C. CIVIL

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República de Botsuana sobre 
o Exercício de Atividade Remunerada por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplo-
mático, Consular, Militar, Administrativo 
e Técnico, celebrado em Brasília, em 5 de 
maio de 2009.

Despacho: às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores, 
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o texto do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República de Botsuana 
sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte 
de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Mi-
litar, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, 
em 5 de maio de 2009.

Brasília, 15 de julho de 2009

EM Nº 00202 MRE CGPI/DAI/DAF-II – DIMU-PAIN-
BRAS-BOTS

Brasília, 2 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex-

celência o anexo Acordo entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Botsuana sobre o Exercício de Atividade Remunerada 
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado 
em Brasília, em 5 de maio de 2009.

2. O presente Acordo, semelhante aos assina-
dos com quarenta países ao longo das duas últimas 
décadas, reflete a tendência atual de estender aos 
dependentes dos agentes das missões diplomáticas a 
oportunidade de trabalhar no exterior, permitindo-lhes 
o enriquecimento de sua experiência profissional.

3. Com efeito, proporcionar um espaço profissio-
nal próprio para dependentes de membros do serviço 
exterior, cônjuges em especial, que lhes possibilite 
o exercício de atividades outras que a mera função 
de acompanhamento de funcionário transferido para 
outro país torna-se prática generalizada na vida in-
ternacional.

4. à luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado com 
o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, subme-
to a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem, 
acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Ruy Nunes Pinto Nogueira.

ACORDO ENTRE O GOVERNO  
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

E O GOVERNO DA REPÚBLICA DE BOTSUANA 
SOBRE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE  

REMUNERADA POR PARTE DE DEPENDENTES 
DO PESSOAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR,  

MILITAR, ADMINISTRATIVO E TÉCNICO

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República de Botsuana
(doravante denominados “Partes”),

Tendo em vista o estágio particularmente avan-
çado de entendimento entre os dois países; e 

No intuito de estabelecer novos mecanismos para 
o fortalecimento das suas relações diplomáticas;

Acordaram o seguinte:

Artigo 1º

1. Os dependentes do pessoal diplomático, consu-
lar, militar, administrativo e técnico de uma das Partes, 
designado para exercer missão oficial na outra como 
membro de Missão diplomática, de Repartição con-
sular ou de Missão Permanente perante Organização 
Internacional, sediada no Estado acreditado e por ele 
reconhecida, poderão ser autorizados a exercer ativi-
dade remunerada no território da Parte acreditada, em 
conformidade com o presente Acordo e com base no 
princípio da reciprocidade.

2. Para fins deste Acordo, pessoal diplomático, 
consular, militar, administrativo e técnico significa qual-
quer empregado de uma das Partes, com exceção do 
pessoal de apoio, designado para exercer missão ofi-
cial em Missão diplomática, Repartição consular ou 
Missão junto a Organismo Internacional.

3. Para fins deste Acordo, são considerados de-
pendentes:

a) cônjuge;
b) filhos solteiros menores de 21 anos;
c) filhos solteiros menores de 25 anos, 

que estejam estudando em universidade ou 
centro de ensino superior reconhecido por 
cada Estado; e

d) filhos solteiros com deficiências físi-
cas ou mentais.

Artigo 2º 

Qualquer dependente que deseje exercer ativida-
de remunerada deverá solicitar, por escrito, via canais 
diplomáticos, autorização do Cerimonial do Ministério 
das Relações Exteriores da outra Parte. O pedido de-
verá incluir informação que comprove a condição de 
dependente da pessoa em questão e uma breve ex-
planação sobre a atividade remunerada pretendida. 
Após verificar se a pessoa em questão se enquadra 
nas categorias definidas no presente Acordo e após 
observar os dispositivos internos aplicáveis, o Cerimo-
nial informará à Embaixada da outra Parte, por escrito 
e com a brevidade possível, que o dependente está 
autorizado a exercer atividade remunerada. De modo 
semelhante, a Embaixada deverá informar o Cerimonial 
respectivo a respeito do término da atividade remune-
rada exercida pelo dependente, bem como submeter 
novo pedido na hipótese de o dependente decidir acei-
tar qualquer nova atividade remunerada.
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Artigo 3º 

No caso em que o dependente autorizado a exer-
cer atividade remunerada gozar de imunidade de ju-
risdição no território do Estado acreditado conforme 
os Artigos 31 e 37 da Convenção de Viena sobre Re-
lações Diplomáticas, ou qualquer outro tratado inter-
nacional aplicável:

a) fica acordado que tal dependente não 
gozará de imunidade de jurisdição civil ou ad-
ministrativa no Estado acreditado, em ações 
contra ele iniciadas por atos diretamente re-
lacionados com o desempenho da referida 
atividade remunerada; e

b) fica acordado que o Estado acreditan-
te considerará seriamente qualquer pedido do 
Estado acreditado no sentido de renunciar à 
imunidade de jurisdição penal do dependen-
te acusado de haver cometido delito criminal 
no decurso do exercício da referida atividade 
remunerada. Caso não haja a renúncia da 
imunidade e, na percepção do Estado acredi-
tado, o caso seja considerado grave, o Estado 
acreditado poderá solicitar a retirada do país 
do dependente em questão.

Artigo 4º 

Qualquer autorização para o exercício de ativi-
dade remunerada nos termos deste Acordo terminará 
quando cessar a missão do indivíduo de quem a pes-
soa em questão é dependente ou após a conclusão 
da atividade remunerada autorizada. Contudo, o tér-
mino da autorização levará em conta o prazo razoá-
vel do decurso previsto na Convenção de Viena sobre 
Relações Diplomáticas, de 18 de abril de 1961, sem 
exceder três meses.

Artigo 5º

A autorização para que um dependente exerça 
atividade remunerada, em conformidade com o pre-
sente Acordo, não concederá à pessoa em questão 
o direito de continuar no exercício da atividade remu-
nerada ou de residir no território da Parte acreditada, 
uma vez terminada a missão do indivíduo de quem a 
pessoa é dependente.

Artigo 6º

Nada neste Acordo conferirá ao dependente o 
direito a emprego que, de acordo com a legislação 
da Parte acreditada, somente possa ser ocupado por 
nacional desse Estado, ou que afete a segurança na-
cional.

Artigo 7o 

Este Acordo não implicará o reconhecimento 
automático de títulos ou diplomas obtidos no exterior. 
Tal reconhecimento somente poderá ocorrer em con-
formidade com as normas em vigor que regulamen-
tam essas questões no território da Parte acreditada. 
No caso de profissões que requeiram qualificações 
especiais, o dependente deverá atender às mesmas 
exigências a que deve atender um nacional da Parte 
acreditada, candidato ao mesmo emprego.

 
Artigo 8o 

1. Os dependentes que exerçam atividade remu-
nerada estarão sujeitos ao pagamento no território da 
Parte acreditada de todos os impostos relativos à renda 
nele auferida em decorrência do desempenho dessa 
atividade, com fonte no país acreditado e de acordo 
com as leis tributárias desse país.

2. Os dependentes que exerçam atividade remu-
nerada nos termos deste Acordo estarão sujeitos à le-
gislação de previdência social do Estado acreditado.

 
Artigo 9º

1. Qualquer controvérsia que surja da interpreta-
ção ou execução deste Acordo será dirimida entre as 
Partes por via diplomática.

2. Este Acordo poderá ser emendado de comum 
acordo entre as Partes, por troca de notas diplomáti-
cas. A entrada em vigor das emendas obedecerá ao 
mesmo processo disposto no Artigo 10.

 
Artigo 10

Este Acordo entrará em vigor 30 (trinta) dias após 
a data de recebimento da segunda notificação, pelas 
Partes, do cumprimento dos respectivos requisitos 
legais internos.

 
Artigo 11

Este Acordo permanecerá em vigor por um 
período indeterminado, e poderá ser denunciado 
caso qualquer uma das Partes notifique à outra, 
por escrito, via canais diplomáticos, da decisão de 
denunciar este Acordo. Neste caso, este Acordo 
deixará de ter efeito 90 (noventa) dias após a data 
de tal notificação.

Feito em Brasília, em 5 de maio de 2009, em dois 
exemplares originais, nos idiomas português e inglês, 
todos os textos sendo igualmente autênticos. 
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PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

CELSO AMORIM  
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 
DE BOTSUANA 

PHANDU SKELEMANI 
MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS  

E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
encaminha ao Congresso Nacional, para apreciação 
legislativa, a Mensagem nº 554, assinada em 15 de 
julho de 2009, contendo o texto do Acordo por Troca 
de Notas, entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Botsuana sobre o 
Exercício de Atividade Remunerada por parte de De-
pendentes de Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 5 
de maio de 2009.

A referida Mensagem está instruída com a Expo-
sição de Motivos nº 00202 MRE CGPI / DAI /DAF-II-
DIMU-PAIN-BRAS-BOTS, que foi firmada eletronica-
mente, em 2 de julho de 2009, pelo Exmo. Sr. Ministro 
de Estado Interino das Relações Exteriores, Embaixa-
dor Ruy Nunes Pinto Nogueira.

Os autos de tramitação estão instruídos de acordo 
com as normas processuais legislativas pertinentes, 
devendo, todavia, enumerarem-se suas folhas. 

Há uma curiosidade processual nestes autos: 
deles consta uma cópia do instrumento internacional 
autenticada e lacrada pelo Ministério das Relações 
Exteriores, assim como outra cópia, de igual teor, con-
tendo código de processamento eletrônico da Câmara 
dos Deputados, zelo extra que não prejudica a instru-
ção e facilitará a reprodução do texto, se necessário, 
evitando-se, assim, ruptura eventual do lacre aposto 
pelo Ministério das Relações Exteriores, que deve 
permanecer intacto.

O Acordo em exame compõe-se de onze artigos, 
encimados por brevíssimo preâmbulo.

No primeiro artigo, define-se o escopo do instru-
mento e, no Artigo 2º, o procedimento a ser adotado 
para viabilizá-lo.

Aborda-se o aspecto referente aos contornos da 
permissão de trabalho no Artigo 3 e os procedimentos 
a serem para tanto adotados.

No Artigo 4, delibera-se a respeito da cessação 
da permissão concedida, complementando-se, no Ar-
tigo 5º, as regras pertinentes ao seu final. 

Ressalta-se, nos Artigos 6º e 7º, as especificida-
des desse exercício profissional: não abrange cargos 
que, no Estado acreditado, possam ser ocupados ape-
nas por seus nacionais e não implica reconhecimento 
automático de títulos ou diplomas.

O Art. 8º é pertinente às obrigações dos de-
pendentes que tiverem obtido permissão de trabalho 
para com o fisco no Estado acreditado, assim como 
o dever de obediência à legislação trabalhista e pre-
videnciária.

Os três últimos artigos, 9º, 10 e 11, referem-se 
às disposições finais de praxe, quais sejam solução 
de controvérsias, vigência e denúncia.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Acordo em apreciação, celebrado entre o Brasil 
e o República da Botsuana, tem a finalidade de permi-
tir o exercício de atividades remuneradas também por 
dependentes de pessoal diplomático, consular, militar, 
administrativo e técnico no território sob a jurisdição 
do Estado acreditado.

Conforme consta da Exposição de Motivos assi-
nada pelo Ministro, interino, das Relações Exteriores, 
“o presente Acordo, semelhante aos assinados com 
quarenta países ao longo das duas últimas décadas, 
reflete a tendência atual de estender aos dependentes 
dos agentes das missões diplomáticas a oportunidade 
de trabalhar no exterior, permitindo-lhes o enriqueci-
mento de sua experiência profissional”.

Aduz-se, ainda, que, em face das condicionantes 
da vida moderna, torna-se necessário propiciar aos 
dependentes do funcionário transferido, cônjuge em 
especial, espaço profissional próprio, não os reduzindo 
a meros acompanhantes do funcionário transferido. 

Ademais, o Acordo em pauta, que tem caráter 
eminentemente administrativo, não só vem ao encon-
tro dos demais instrumentos existentes, como segue 
a praxe internacional nessa matéria.

Exemplos são os Acordos celebrados com a 
República da Costa Rica, celebrado em São José, 
em 4 de abril de 2000; l e o Governo da República 
da Índia, celebrado em Brasília, em 2 de fevereiro de 
2006; o Governo da República do Senegal, celebrado 
em Brasília, em 9 de junho de 2005; a República de 
Nicarágua, celebrado em Manágua, em 8 de agosto de 
2007; o Governo do Reino da Suécia , celebrado em 
Estocolmo, em 11 de setembro de 2007; o Governo da 
República da Hungria, assinado em Brasília, em 25 de 
setembro de 2005; o Governo da República Federal da 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 66881 

Alemanha, celebrado em Berlim, em 14 de fevereiro 
de 2008; o Governo da República Unida da Tanzânia 
, celebrado em Dar es Salaam, em 22 de agosto de 
2008; o Governo da República da Bolívia, celebrado 
em Brasília, em 12 de março de 2009, entre vários 
outros, sempre mantendo-se contornos semelhantes, 
conquanto não idênticos, o que contempla às diferen-
tes realidades encontradas.

Do ponto de vista formal, por uma questão de cla-
reza e exegese legal, optei por utilizar, na proposta de 
projeto de decreto legislativo que faço, o verbo ser, em 
vez do verbo ficar ( “É aprovado o texto do Acordo...”; 
“...estão sujeitos à aprovação legislativa....”). Por idênti-
ca razão, decidi iniciar o parágrafo único do projeto de 
decreto legislativo com o dispositivo constitucional que 
usualmente citamos, pois a ele todo o parágrafo deve 
estar subordinado e não, apenas, uma parte dele.

VOTO, assim, pela concessão de aprovação le-
gislativa ao Acordo por Troca de Notas, entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Botsuana sobre o Exercício de Atividade 
Remunerada por parte de Dependentes de Pessoal 
Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técni-
co, celebrado em Brasília, em 5 de maio de 2009, nos 
termos da proposta de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2009. – 
Deputado Jair Bolsonaro, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009 

(Mensagem nº  554, de 2009)

Aprova o texto do Acordo por Troca de 
Notas, entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República 
da Botsuana sobre o Exercício de Ativida-
de Remunerada por parte de Dependentes 
de Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, celebrado em 
Brasília, em 5 de maio de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo por Troca 

de Notas, entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Botsuana sobre o 
Exercício de Atividade Remunerada por parte de De-
pendentes de Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 5 
de maio de 2009.

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 
da Constituição Federal, estão sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2009. – 
Deputado Jair Bolsonaro, 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 
554/09, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo 
que apresenta, acatando o parecer do relator, Depu-
tado Jair Bolsonaro. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Átila Lins,Presidente em exercício;Aldo Rebelo, 

Aracely de Paula, Arlindo Chinaglia, Dr. Rosinha, Edu-
ardo Lopes, Francisco Rodrigues, Íris de Araújo, Ivan 
Valente, Luiz Sérgio, Maurício Rands, William Woo, 
André de Paula, Andre Zacharow, Antonio Carlos Men-
des Thame, Capitão Assumção, Gladson Cameli, Júlio 
Delgado, Luciana Costa, Luiz Carlos Hauly, Regis de 
Oliveira e Walter Ihoshi. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Átila Lins, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.133, DE 2009 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 666/2009  
AVISO Nº 598/2009 C. Civil

Aprova o texto do Acordo de Coope-
ração Científica e Tecnológica entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino Hachemita da Jordânia, 
celebrado em Brasília, em 23 de outubro 
de 2008.

Despacho: às Comissões de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática; 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 aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
Hachemita da Jordânia, celebrado em Brasília, em 23 
de outubro de 2008. 

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 
da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
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ajustes complementares que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Átila Lins, Presidente em exercício.

MENSAGEM Nº 666, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 598/09 – C.CIVIL

Submete à deliberação do Congresso 
Nacional o Texto do Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
do Reino Hachemita da Jordânia, celebrado 
em Brasília, em 23 de outubro de 2008.

Despacho: às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática 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, o texto 
do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica en-
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino Hachemita da Jordânia, celebrado 
em Brasília, em 23 de outubro de 2008.

Brasília, 25 de agosto de 2009

EM No 00071 MRE – ETEC BRAS JORD

Brasília, 9 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex-

celência o anexo “Acordo de Cooperação Científica e 
Tecnológica entre a República Federativa do Brasil e 
o Reino Hachemita da Jordânia”, firmado em Brasília 
pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, Sergio Rezen-
de, no dia 23 de outubro de 2008.

2. Trata-se de instrumento marco que contribuirá 
para elevar o patamar das relações Brasil – Jordânia, 
expandindo e fortalecendo os laços entre as comuni-
dades científicas dos dois países por meio do estabe-
lecimento de condições favoráveis para o desenvol-
vimento da cooperação científica e tecnológica, em 
bases mutuamente benéficas e equitativas. No acordo, 

os dois países reconhecem a importância da ciência, 
da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento 
de suas economias e para a melhora dos padrões so-
cieconômicos de suas populações.

3. Como instância de supervisão, o instrumen-
to prevê a conformação de uma Comissão Conjunta, 
responsável pela definição das áreas de cooperação 
e dos mecanismos de implementação e avaliação. 
Contém, ainda, disposições sobre propriedade inte-
lectual, custeio de atividades e facilitação do trânsito 
de pessoal e equipamentos necessários à pesquisa 
conjunta, entre outras.

4. à luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado com 
o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, subme-
to a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem, 
acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.

ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA  
E TECNOLóGICA ENTRE O GOVERNO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 E O GOVERNO DO 

REINO HACHEMITA DA JORDÂNIA

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo do Reino Hachemita da Jordânia
(doravante denominados “Partes”),
Tendo em vista que a cooperação internacional 

em ciência e tecnologia fortalecerá os laços de amizade 
e entendimento entre seus povos e avançará o estado 
da ciência e da tecnologia em ambos os países;

Compartilhando responsabilidades pela contri-
buição para a prosperidade e o bem-estar do mundo, 
desejando envidar maiores esforços para fortalecer a 
respectiva política nacional em ciência e tecnologia em 
geral e pesquisa e desenvolvimento em particular;

Considerando que a cooperação científica e téc-
nica é uma importante condição para o desenvolvimen-
to nacional das capacidades e economias, e a base 
para o desenvolvimento da competitividade e para o 
comércio expandido;

Tencionando fortalecer sua cooperação econô-
mica por meio de aplicações tecnológicas específicas 
e avançadas;

Desejando estabelecer uma cooperação dinâmica 
e efetiva entre as organizações científicas e os cientis-
tas nos dois países e outros países na região; e

Considerando as disposições do Acordo sobre 
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Rela-
cionados ao Comércio (Acordo TRIPS), na Declaração 
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Ministerial de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública e na 
Convenção sobre Diversidade Biológica,

Acordam o seguinte:

ARTIGO I 
Objetivos

1. O objetivo deste Acordo é contribuir para ex-
pandir e fortalecer os laços entre as comunidades 
científicas e tecnológicas em ambos os países por 
meio do estabelecimento de condições favoráveis ao 
desenvolvimento de cooperação científica e tecnológi-
ca em bases mutuamente benéficas e equitativa para 
finalidades pacíficas.

2. Os principais objetivos dessa cooperação são 
de prover oportunidades para o intercâmbio de idéias, 
informações, habilidades e técnicas e de colaborar 
com os esforços científicos e tecnológicos de interes-
se mútuo.

3. Para esse efeito, as Partes devem promover o 
desenvolvimento e a execução, em áreas de interes-
se mútuo de programas, projetos e outras formas de 
cooperação científica e tecnológica que deverão ser 
objeto de ajustes complementares, conforme estabele-
cido no Artigo V, e deverão ser coordenados por meio 
de canais diplomáticos. 

4. Este Acordo existe sem prejuízo a outros acor-
dos e ajustes em ciência e tecnologia entre o Reino 
Hachemita da Jordânia e a República Federativa do 
Brasil.

ARTIGO II 
Autoridades Competentes

1. As Partes designam as seguintes instituições 
competentes como os principais coordenadores para 
a aplicação deste Acordo:

a) pela República Federativa do Brasil:
Ministério da Ciência e Tecnologia; e
b) pelo Reino Hachemita da Jordânia:
Conselho Superior para Ciência e Tec-

nologia (CSCT).

2. As Partes acordam consultar-se periodicamen-
te, a pedido de cada Parte, sobre a implementação do 
Acordo e o desenvolvimento da sua cooperação em 
ciência e tecnologia.

ARTIGO III 
Modalidades de Cooperação

1. A cooperação científica e tecnológica deverá 
incluir as seguintes atividades:

intercâmbio de delegações de estudan-
tes, peritos e cientistas;

realização de seminários conjuntos, con-
ferências e encontros científicos;

treinamento e atualização de cientistas 
e peritos;

intercâmbio de informações científicas 
e tecnológicas;

intercâmbio educacional relacionado com 
ciência e tecnologia;

estabelecimento de parcerias público-
privadas baseadas em ciência; e

concepção e implementação conjuntas 
de programas e projetos, pesquisas e outras 
formas de cooperação científica e tecnológica 
mutuamente ajustadas.

2. A cooperação sob este Acordo deverá ser 
baseada na divisão de responsabilidades e de con-
tribuições e benefícios equitativos, proporcional aos 
respectivos esforços e recursos científicos e tecnoló-
gicos das Partes.

ARTIGO IV 
Áreas Prioritárias

A prioridade será dada a colaborações que podem 
fazer avançar os objetivos comuns em ciência e tecno-
logia; ao apoio a parcerias entre instituições e indústrias 
de pesquisa públicas e privadas, no tocante ao total 
espectro dos assuntos científicos e tecnológicos, tais 
como promoção de tomada de decisões com base cien-
tífica, proteção ao meio ambiente e à biodiversidade, 
pesquisa sobre semi-árido, pesquisas na área química, 
manejo de bacias hidrográficas, pesquisas marinhas, 
meteorologia, sismologia, agricultura, energia (nova 
e renovável), materiais avançados e nanotecnologia, 
espaço, assuntos de saúde, biotecnologia, tecnologia 
da comunicação e informação, educação científica e 
tecnológica, e ciência, tecnologia e engenharia para 
desenvolvimento sustentado.

ARTIGO V 
Entidades Participantes e  
Ajustes Complementares

1. As Partes deverão encorajar e facilitar, quando 
apropriado, de acordo com as respectivas legislações, 
o desenvolvimento de contatos e cooperação diretos 
entre as agências governamentais, universidades, cen-
tros de pesquisas, instituições, companhias do setor 
privado e outras entidades dos dois países que deve-
rão concluir, sob este Acordo, ajustes complementares, 
quando apropriado. Esses ajustes complementares 
deverão cobrir tópicos de cooperação, procedimentos 
para transferência e uso de materiais, equipamentos 
e fundos, e outros assuntos relevantes. Cada ajuste 
complementar deverá determinar os planos de traba-
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lho, procedimentos, alocação de recursos financeiros 
e outros assuntos complementares.

2. A forma e as condições para a participação 
de organizações governamentais ou privadas na exe-
cução de projetos, programas e outras atividades de 
cooperação deverão ser identificadas em cada ajuste 
complementar. As Partes poderão incluir, na execu-
ção dos programas, a participação de organizações 
regionais e multilaterais, assim como de instituições 
de outros países.

ARTIGO VI 
Assuntos Financeiros

1. Atividades cooperativas sob este Acordo deve-
rão ser conduzidas de acordo com as leis, regulamen-
tos e procedimentos aplicáveis em ambos os países 
e deverão ser objeto de disponibilidade de fundos e 
pessoal. Este Acordo não constitui nenhuma obrigação 
de fundos para qualquer Parte.

2. Cada Parte cobrirá as despesas provenientes 
do intercâmbio de peritos, cientistas e outros especia-
listas, incluindo os custos de transporte internacional 
entre os dois países, viagens internas no território do 
país anfitrião e despesas de hospedagem. 

3. As Partes deverão arcar com os custos surgidos 
na implementação dos programas, projetos e outras 
atividades de cooperação desenvolvidas no âmbito 
deste Acordo. Os ajustes complementares que forem 
concluídos estabelecerão o percentual de contribuição 
de financiamento de cada Parte. 

4. Cientistas, especialistas técnicos, agências e 
instituições governamentais de outros países ou orga-
nizações internacionais podem, em casos apropriados, 
ser convidadas, por acordo das Partes, a participar, 
cobrindo seus próprios custos, a não ser que seja 
acordado de outra forma, de projetos e programas em 
andamento sob este Acordo.

ARTIGO VII 
Assuntos Médicos

1. A Parte que enviar pessoal para visita ao outro 
país no âmbito deste Acordo certificar-se-á da existên-
cia dos recursos necessários ou dos mecanismos apro-
priados para cobrir despesas em caso de ocorrência 
inesperada de enfermidade ou acidentes. 

2. Para dar efeito ao parágrafo 1, os visitantes 
deverão ser aconselhados a fazer seguro saúde em 
seu país de origem durante a permanência no país 
da outra Parte.

ARTIGO VIII 
Materiais, Equipamentos e Pessoal

1. Cada Parte, sujeita às suas leis nacionais e às 
obrigações internacionais, deverá prover os cidadãos 

da outra Parte que permanecerem em seu território 
com assistência e facilidades para o cumprimento das 
tarefas com as quais estão encarregados de acordo 
com as provisões deste Acordo.

2. Ambas as Partes podem acordar quanto às 
medidas aduaneiras e migratórias e procedimentos 
que visam facilitar, simplificar e acelerar formali-
dades relacionadas com a entrada, permanência e 
saída de seus respectivos territórios de pessoal, 
material, informações e equipamentos envolvidos 
ou usados nas atividades de cooperação executa-
das sob este Acordo.

3. No caso de transferência de material biológico, 
a legislação de ambas as Partes no que diz respeito a 
acesso a recursos genéticos deverá ser estritamente 
observada.

ARTIGO IX 
Direitos de Propriedade Intelectual

1. Em conformidade com as respectivas legisla-
ções nacionais e os acordos internacionais em vigor 
em ambos os países, as Partes adotarão as medidas 
adequadas para proteger os direitos de propriedade 
intelectual resultantes da implementação do presente 
Acordo. Em particular, as Partes reafirmam seus direi-
tos e obrigações sob as disposições do Acordo sobre 
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Rela-
cionados ao Comércio (Acordo TRIPS), na Declaração 
Ministerial de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública e na 
Convenção sobre Diversidade Biológica.

2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, 
as entidades executoras de projetos, contratos ou pro-
gramas de trabalho específicos sob o presente Acordo 
decidirão, antes do início das atividades, as condições 
de natureza contratual relativas a:

aquisição, manutenção, uso e exploração 
comercial dos direitos de propriedade intelec-
tual sobre possíveis produtos ou processos 
obtidos sob o presente Acordo;

confidencialidade de informações cuja 
revelação ou divulgação possam por em ris-
co a aquisição, manutenção, uso e exploração 
comercial dos respectivos direitos de proprie-
dade intelectual;

se couber, procedimentos complementa-
res para solução de controvérsias em maté-
ria de propriedade intelectual sob o presente 
Acordo.

ARTIGO X 
Obrigações de Segurança

1. Ambas as Partes concordam que nenhuma in-
formação ou equipamento que necessite de proteção 
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por motivo de segurança nacional, defesa ou relações 
estrangeiras e que seja classificada, de acordo com 
suas leis, regulamentações e diretrizes nacionais apli-
cáveis, deverá ser cedida sob este Acordo. No caso 
de informação ou equipamento que requeira ou que 
se acredite requerer esse tipo de proteção ser reco-
nhecido por uma Parte no curso de atividades de co-
operação resultantes deste Acordo, o responsável da 
outra Parte deverá ser notificado imediatamente. As 
Partes devem consultar-se para identificar e imple-
mentar as medidas de segurança apropriadas para 
que essa informação e equipamento, a ser acordado 
pelas Partes por escrito.

2. A transferência de informação e equipamen-
to não confidenciais entre as Partes deverá estar de 
acordo com as leis e regulamentos relevantes da Parte 
que está transferindo, incluindo suas leis de controle de 
exportação. Se qualquer Parte julgar necessário, infor-
mações detalhadas para prevenção de transferência 
ou retorno não autorizado dessa informação ou equi-
pamento deverão ser incorporadas nos contratos ou 
ajustes complementares. Informações e equipamentos 
de exportação controlada deverão ser marcados para 
identificá-los como sendo de exportação controlada e 
deverão estar acompanhados de documentação apro-
priada identificando quaisquer restrições sobre o uso 
ou transferência além do previsto.

ARTIGO XI 
Terceiras Partes e Intercâmbio de Informações

1. Nenhuma Parte disponibilizará informações 
que tenha obtido ou conseguido, por meio de seu 
pessoal no âmbito deste Acordo, a terceiras partes 
sem o consentimento específico da outra Parte. Re-
sultados científicos e tecnológicos, e quaisquer outras 
informações derivadas das atividades de cooperação 
no âmbito deste Acordo, não poderão ser anunciados, 
publicados ou comercialmente explorados sem o con-
sentimento de ambas as Partes e de acordo com os 
compromissos internacionais relativos aos direitos de 
propriedade intelectual. 

2. Salvo estipulação em contrário em ajustes 
complementares, as comunidades científicas e tecno-
lógicas dos dois países terão acesso às informações 
resultantes das atividades de cooperação relacionadas 
a este Acordo, desde que essas informações:

não pertençam exclusivamente a uma 
Parte ou não estejam protegidas por direitos 
de propriedade intelectual, 

não constituam matérias de segredo in-
dustrial ou comercial, e

não consistam de informações ou equipa-
mentos sensíveis, como referido no Artigo X.

ARTIGO XII 
Solução de Controvérsias

Qualquer controvérsia relativa à interpretação ou 
à aplicação deste Acordo será decidida pelas Partes 
por meio de negociações e consultas. 

ARTIGO XIII 
Entrada em Vigor e Vigência 

1. Este Acordo entrará em vigor tão logo uma 
Parte notifique a outra, por via diplomática, do cum-
primento das formalidades internas necessárias para 
sua vigência. O Acordo entrará em vigor na data do 
recebimento da última notificação.

2. Este Acordo terá vigência de dez (10) anos e 
será automaticamente renovado por iguais períodos 
sucessivos, salvo notificação escrita de uma das Par-
tes três (3) meses antes do término da vigência origi-
nalmente prevista.

3. Qualquer uma das Partes poderá informar a 
outra, a qualquer tempo, de sua intenção de denunciar 
o presente Acordo, por via diplomática. A denúncia 
surtirá efeito três (3) meses após a data de sua notifi-
cação à outra Parte. 

4. Salvo entendimento das Partes em contrário, 
a denúncia do presente Acordo não afetará os proje-
tos e programas ou outras atividades em execução no 
âmbito deste Acordo, os quais terão continuidade até 
sua completa implementação. 

Feito em Brasília, em 23 de outubro de 2008, 
em dois originais, em português, árabe e inglês, sen-
do todos os textos igualmente autênticos. Em caso 
de divergência de interpretação, prevalecerá o texto 
em inglês.

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

SÉRGIO REZENDE 
MINISTRO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PELO GOVERNO DO REINO 
HACHEMITA DA JORDÂNIA 
SALAHEDDIN AL BASHIR 

MINISTRO DOS NEGóCIOS ESTRANGEIROS

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
 E DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório

Em conformidade com o art. 49, inciso I, combi-
nado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, 
por meio da Mensagem em epígrafe, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República submete à delibera-
ção do Congresso Nacional o texto do Acordo de Co-
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operação Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
Hachemita da Jordânia, celebrado em Brasília, em 23 
de outubro de 2008. 

O Acordo é composto por um preâmbulo, onde, 
entre outras considerações, as Partes manifestam o 
desejo de “fortalecer sua cooperação econômica por 
meio de aplicações tecnológicas específicas e avan-
çadas”. A parte dispositiva do pactuado contém 13 
(treze) artigos a seguir resumidos.

O objetivo do Acordo, nos termos do art. I, é 
contribuir para expandir e fortalecer os laços entre as 
comunidades científicas e tecnológicas de ambos os 
países, por meio do desenvolvimento de cooperação 
científica e tecnológica, em bases mutuamente benéfi-
cas e para finalidades pacíficas. Os principais objetivos 
da cooperação pretendida são prover oportunidades 
para a troca de idéias, informações, habilidades e téc-
nicas. Os programas, projetos e as outras atividades de 
cooperação científica e tecnológica deverão ser objeto 
de ajustes complementares.

São modalidades de cooperação: o intercâmbio 
de delegações de estudantes, peritos e cientistas; a 
realização de seminários conjuntos, conferências e 
encontros científicos; o treinamento e atualização de 
cientistas e peritos; o intercâmbio de informações cien-
tíficas e tecnológicas; o intercâmbio educacional rela-
cionado com ciência e tecnologia; o estabelecimento 
de parcerias público-privadas baseadas em ciência; a 
concepção e implementação conjuntas de programas 
e projetos, pesquisas e outras formas de cooperação 
científica e tecnológica mutuamente ajustadas. 

Além dessas disposições, o texto acordado con-
tém regras sobre: áreas prioritárias de cooperação (art. 
IV); entidades participantes e ajustes complementares 
(art. V); assuntos financeiros (art. VI); assuntos médicos 
(art. VII); medidas de facilitação aduaneiras, migrató-
rias e de transferência de material biológico (art. VIII); 
direitos de propriedade intelectual (art. IX); obrigações 
de segurança (art. X); terceiras partes e intercâmbio de 
informações (art. XI); e solução de controvérsias (art. 
XIII). Sobre esse último tema, as Partes acordaram que 
qualquer controvérsia sobre a aplicação do pactuado 
será decidida por negociações diretas e consultas.

O art. XIII congrega as cláusulas de entrada em 
vigor, vigência e denúncia. Segundo esse dispositivo, 
o Acordo entrará em vigor após a notificação, por via 
diplomática, do cumprimento das formalidades inter-
nas de cada Parte. O instrumento vigerá por 10 (dez) 
anos, podendo ser automaticamente prorrogado por 
sucessivos períodos, salvo se houver notificação de 
uma das Partes 3 (três) meses antes do término da vi-

gência. A qualquer tempo, qualquer das Partes poderá 
denunciar o Acordo, por meio diplomático.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Assinado por ocasião da visita, em 2008, do Rei 
Abdullah II da Jordânia ao Brasil, o Acordo sob aná-
lise insere-se nos esforços de aproximação entre os 
dois países, em particular no campo da cooperação 
científica e tecnológica.

Durante a estada do Rei, foram assinados cinco 
tratados, três dos quais já foram aprovados no âmbito 
desta Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, a saber: a) Acordo na Área da Educação 
(PDC 1.678/09); b) Acordo de Cooperação Cultural 
(PDC 1.682/09); e o Acordo de Cooperação Econômi-
ca e Comercial (PDC 1.659/09). Cumpre destacar que, 
até a presente data, o Acordo sobre Auxílio Jurídico 
Mútuo em Matéria Penal, assinado na mesma data 
dos demais, ainda não foi encaminhado pelo Poder 
Executivo ao Congresso Nacional. 

Em conformidade com o texto da Exposição de 
Motivos do Exmo. Ministro das Relações Exteriores, o 
Acordo “contribuirá para elevar o patamar das relações 
Brasil-Jordânia, expandindo e fortalecendo os laços 
entre as comunidades científicas dos dois países por 
meio do estabelecimento de condições favoráveis para 
o desenvolvimento da cooperação científica e tecnoló-
gica, em bases mutuamente benéficas e equitativas.”

O tratado, ora examinado, assemelha-se a vários 
instrumentos congêneres assinados pelo Brasil com 
outras nações. Trata-se, com efeito, de um acordo do 
tipo guarda-chuva, instrumento que define seus obje-
tivos sem restringir ou excluir eventuais as áreas de 
cooperação, as quais deverão ser objeto de ajustes 
complementares específicos (art. I, parágrafo 3).

Apesar de não excluir nenhuma área dos futu-
ros programas e projetos de cooperação científica e 
tecnológica, o texto acordado relaciona, no art. IV, al-
guns assuntos que as Partes consideram prioritários, 
como proteção ao meio ambiente e à biodiversidade, 
pesquisa sobre semi-árido, pesquisas na área química, 
manejo de bacias hidrográficas, pesquisas marinhas, 
meteorologia, sismologia, agricultura, biotecnologia 
entre outros. 

A análise do texto revelou a preocupação das 
Partes em disciplinar o custeio das despesas com o 
intercâmbio de cientistas, bem como das despesas in-
cidentes sobre implementação dos programas, projetos 
e outras atividades de cooperação desenvolvidas sob 
a égide do Acordo. No caso destas despesas, ajustes 
complementares deverão estabelecer o percentual de 
contribuição que caberá a cada Estado.
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Também é digno de nota o dispositivo que autori-
za as Partes a “encorajar e facilitar” o desenvolvimen-
to de contatos e cooperação diretos entre agências 
governamentais, universidades, centros de pesquisa 
e companhias do setor privado, o que tornará a coo-
peração mais ampla e efetiva. 

Cumpre ainda destacar que o instrumento pactua-
do está em harmonia com os princípios constitucionais 
aplicáveis às relações internacionais brasileiras, em par-
ticular ao princípio constitucional de cooperação entre 
os povos para o progresso da humanidade, insculpido 
no inciso IX do Art. 4º da Constituição Federal.

Em face do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do texto do Acordo de Cooperação Científica e Tec-
nológica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino Hachemita da Jordânia, 
celebrado em Brasília, em 23 de outubro de 2008, nos 
termos do projeto de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2009. – 
Deputado Aldo Rebelo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o texto do Acordo de Coope-
ração Científica e Tecnológica entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino Hachemita da Jordânia, 
celebrado em Brasília, em 23 de outubro 
de 2008.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
Hachemita da Jordânia, celebrado em Brasília, em 23 
de outubro de 2008. 

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 
da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2009 – 
Deputado Aldo Rebelo, 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 
666/09, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo 
que apresenta, acatando o parecer do relator, Depu-
tado Aldo Rebelo. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Átila Lins,Presidente em exercício;Aldo Rebelo, 

Aracely de Paula, Arlindo Chinaglia, Dr. Rosinha, Edu-
ardo Lopes, Francisco Rodrigues, Íris de Araújo, Ivan 
Valente, Luiz Sérgio, Maurício Rands, William Woo, 
André de Paula, Andre Zacharow, Antonio Carlos Men-
des Thame, Capitão Assumção, Gladson Cameli, Júlio 
Delgado, Luciana Costa, Luiz Carlos Hauly, Regis de 
Oliveira e Walter Ihoshi. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Átila Lins, Presidente em exercício.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 214, DE 2009 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Acrescenta parágrafo ao art. 119 do 
Regimento Interno, dispondo sobre a inad-
missibilidade de substitutivos que inver-
tam o sentido original da proposição prin-
cipal.

Despacho: Decorrido o Prazo Regimen-
tal Previsto no Artigo 216, § 1º Do RICD, En-
caminhe-se à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania e à Mesa Diretora Da 
Câmara dos Deputados.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O art. 119 do Regimento Interno passa 

a vigorar acrescido do seguinte § 4º, renumerado o 
atual como § 5º:

“Art. 119. (...)
 ..............................................................
§ 4º Não será admissível substitutivo 

que inverta o sentido original da proposição 
principal.

 .................................................... .(NR)”

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

Justificação

O projeto de resolução em apreço busca tornar 
mais clara no texto do Regimento Interno da Câmara 
a impossibilidade de, por meio de substitutivo, inverter-
se completamente o sentido de uma proposição em 
tramitação. 

Na verdade, a regra já existe, sendo inerente à con-
cepção regimental de substitutivo como espécie do gêne-
ro emenda, ou seja, como proposição de tipo acessório, 
que não pode, por definição, sobrepor-se à essência, aos 
objetivos, ao cerne da proposição principal. Na prática, 
porém, esses limites de conteúdo nem sempre são res-
peitados, havendo inúmeros exemplos de substitutivos 
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que vão muito além do que se deveria esperar de uma 
proposição acessória, inovando tanto o texto original que 
se torna quase impossível nele reconhecer qualquer traço 
do que havia sido proposto inicialmente pelo autor. 

O projeto ora apresentado busca, justamente, pôr 
mais foco nessa limitação que parece hoje tão esque-
cida, não vindo sendo observada com o rigor devido 
em muitos substitutivos aprovados pelas comissões. 
Inserimos norma expressa a esse respeito por meio 
de um novo parágrafo a ser acrescido ao art. 119 do 
Regimento. O não acatamento ao ali disposto será con-
siderado como não-escrito, desde que provida recla-
mação apresentada antes da aprovação definitiva das 
matérias pelas comissões ou pelo Plenário, nos termos 
do previsto no último parágrafo do mesmo artigo. 

Acreditamos que a aprovação do presente projeto 
terá o mérito de reforçar o caráter acessório dessa es-
pécie de emenda chamada “substitutivo”, valorizando as 
iniciativas e as idéias centrais dos autores das propo-
sições principais e protegendo-as de desvirtuamentos 
ilegítimos e indesejáveis no curso da tramitação. 

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. – 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

INDICAÇÃO Nº 5.755, DE 2009 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Senhor Ministro do Supre-
mo Tribunal Federal providências no sen-
tido de criar juizados especializados em 
crimes ambientais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal:

A deputada federal Vanessa Grazziotin se dirige 
a V. Exa. para apresentar a seguinte indicação:

Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente e a 
Advocacia Geral da União promoveram seminário com 
juízes e membros do Ministério Público na Amazônia 
para conscientizá-los da importância de dar velocidade 
aos processos por crimes ambientais.

De acordo com dados veiculados pelo Instituto Ima-
zon, apenas 14% dos crimes ambientais são punidos na 
Justiça e impunidade gera desmatamento. Vale lembrar 
que o dinheiro oriundo de multas ambientais geram re-
cursos para o Tesouro e podem financiar a recuperação 
de áreas degradadas e financiar o desemprego daqueles 
que trabalharam em serrarias ilegais, por exemplo.

Nesse sentido é que solicitamos a criação de 
varas especializadas para o julgamento de crimes 
ambientais.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. – 
Deputada Vanessa Grazziotin – PCdoB/AM

INDICAÇÃO Nº 5.756, DE 2009 
(Do Sr. Jovair Arantes e outros)

Sugere ao Exmo. Senhor Paulo Ber-
nardo Silva, Ministro do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, que encaminhe ao Con-
gresso Nacional projeto de lei sobre a es-
truturação e a remuneração por subsídio 
das carreiras de agente executivo da Su-
perintendência de Seguros Privados e da 
Comissão de Valores Mobiliários. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão,

Os Líderes abaixo-assinados, respeitosamente, 
requerem a remessa ao Congresso Nacional de pro-
jeto de lei sobre a carreira e a remuneração por sub-
sídio dos agentes executivos da Superintendência de 
Seguros Privados e da Comissão de Valores Mobiliá-
rios, em cumprimento ao Termo de Acordo assinado 
em Brasília, em 12 de junho de 2008, entre o Senhor 
Duvanier Paiva Ferreira, Secretário de Recursos Hu-
manos do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e diversas associações e sindicatos de servi-
dores, destacando-se a Associação dos Servidores da 
SUSEP e o Sindicato dos Servidores da Comissão de 
Valores Mobiliários.

Os agentes executivos da SUSEP e da CVM são 
servidores públicos federais, ocupantes de cargos de 
nível intermediário, estruturados em carreiras, que 
integram o quadro permanente de suas respectivas 
autarquias. Os agentes executivos oferecem suporte 
especializado às atividades estritamente vinculadas 
às atribuições legais de suas autarquias, conforme 
os arts. 39 e 72 da Lei nº 11.890, de 2008. A Medi-
da Provisória nº 440, de 2008, convertida na Lei nº 
11.890/2008, concedeu a remuneração por subsídio 
aos cargos de nível superior, mas excluiu os cargos 
de nível intermediário da SUSEP e da CVM desta for-
ma de remuneração, contrariando as negociações e o 
Termo de Acordo firmado anteriormente com o Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ademais, 
conferindo tratamento desigual injustificável, a referida 
Medida Provisória atribuiu a remuneração por subsídio 
às carreiras de nível intermediário da Receita Federal, 
do Banco Central do Brasil, da Secretaria do Tesouro 
Nacional, entre outros.

A remuneração por subsídio promove maior trans-
parência e controle dos gastos públicos com o pessoal 
da Administração Pública. Não há nenhum óbice jurídico 
para que os agentes executivos da CVM e da SUSEP, 
organizados em carreira, sejam remunerados por sub-
sídio, haja vista as carreiras de nível intermediário já 
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contempladas na Lei nº 11.890, de 2008. Além disso, 
a estreita conexão entre as atividades dos cargos de 
nível superior e intermediário bem como a atuação 
conjunta dos servidores recomendam a equivalência 
da forma de remuneração para os analistas e agen-
tes executivos como o sistema mais eficiente para a 
superação das metas e o atendimento das demandas 
das referidas autarquias. 

Certos da atenção que o caso requer, agradece-
mos antecipadamente as providências a serem toma-
das por parte desse Ministério.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. 
– Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB. – Jovair 
Arantes (PTB) – CândidoVaccarezza (PT) – Fernando 
Coruja (PPS) – Rodrigo Rollemberg (PSB) – Mendes 
Ribeiro Filho (PMDB) – Dagoberto (PDT).

INDICAÇÃO Nº 5.757, DE 2009 
(Do Sr. Márcio Marinho)

Sugere ao Exmo. Sr. Ministro da Pesca 
e Aquicultura a concessão de auxílio finan-
ceiro aos pescadores artesanais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Pesca e Aqüi-
cultura:

A pesca e aqüicultura são setores de extrema 
relevância para o desenvolvimento do país. A criação 
de seu Ministério bem como a nova lei da pesca nº 
11.959 de 29 de junho de 2009 vieram para melhor 
gerenciar, disciplinar e desenvolver o setor. 

O notório crescimento da pesca e aqüicultura 
traz o surgimento de várias necessidades. Uma de-
las é a capacitação de seus trabalhadores como vem 
ocorrendo, por exemplo, na cidade de Salvador no 
estado da Bahia. 

Aos pescadores deste município, vem sendo 
ministrado pela Capitania dos Portos, curso de pro-
fissionalização.

Ocorre que no período das aulas os pescadores 
não podem trabalhar deixando assim de prover o sus-
tento de suas famílias que muitas vezes não possuem 
nem o mínimo necessário para sobrevivência.

Devido à situação é necessário o auxílio do gover-
no para que se possa qualificar os trabalhadores sem 
que estes deixem de prover os recursos necessários 
para manutenção de suas famílias.

A inserção de ajuda de custo soluciona o impasse 
respondendo aos anseios da categoria. Certo de que a 
medida acarretará uma série de benefícios não só para 
os pescadores, como para toda cadeia produtiva.

Diante o exposto sugerimos a V. Exª a concessão 
de um auxílio financeiro para sanar a situação atual 

em que se encontram estes trabalhadores contribuindo 
assim para um melhor desempenho do setor e quali-
dade de vida do trabalhador.

Sala das Sessões, 17 novembro de 2009. – Már-
cio Marinho, Deputado Federal.

INDICAÇÃO Nº 5.758, DE 2009 
(Dos Srs. Luiz Carlos Hauly e Maurício Rands)

Sugere ao Ministro da Fazenda a assi-
natura de um Tratado para Evitar a Bitribu-
tação entre o Brasil e os Estados Unidos.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,
Dirigimos a Vossa Excelência para solicitar que 

esse Ministério tome as providências necessárias para 
a assinatura de um Tratado para Evitar a Bitributação 
entre o Brasil e os Estados Unidos.

Isto porque os Estados Unidos da América são 
nosso maior parceiro econômico e se diversificam os 
investimentos diretos e o comércio das empresas dos 
dois países;

Além disso, deve-se considerar que cresce o 
número de empresas brasileiras globalizadas que se 
instalam no mercado norte-americano e lá passam a 
atuar e a pagar impostos, além dos que pagam aqui. 
E essa duplicação de impostos resulta em indevido 
aumento da carga tributária das empresas que atuam 
no Brasil e nos Estados Unidos, ocasionando uma 
competitividade mundial;

Assim, um Tratado para Evitar a Bitributação entre 
o Brasil e os Estados Unidos irá afastar essa duplicidade 
de impostos e criará instrumento jurídico bilateral que 
irá proporcionar maior segurança jurídica aos investi-
mentos das empresas brasileiras nos Estados Unidos 
e das empresas norte-americanas no Brasil;

Face à relevância da presente medida, propomos 
ao Poder Executivo a adoção da presente medida. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2009. – 
Deputado Luiz Carlos Hauly Deputado Mauricio 
Rands, (PSDB-PR) (PT-PE).

INDICAÇÃO Nº 5.759, DE 2009 
(Dos Srs. Luiz Carlos Hauly e Maurício Rands)

Sugere a Ministra-Chefe da Casa Ci-
vil a assinatura de um Tratado para Evitar 
a Bitributação entre o Brasil e os Estados 
Unidos da América.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Casa 
Civil,

Dirigimos a Vossa Excelência para solicitar que 
essa Chefia tome as providências necessárias para 
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a assinatura de um Tratado para Evitar a Bitributação 
entre o Brasil e os Estados Unidos.

Isto porque os Estados Unidos da América são 
nosso maior parceiro econômico e se diversificam os 
investimentos diretos e o comércio das empresas dos 
dois países;

Além disso, deve-se considerar que cresce o 
número de empresas brasileiras globalizadas que se 
instalam no mercado norte-americano e lá passam a 
atuar e a pagar impostos, além dos que pagam aqui. 
E essa duplicação de impostos resulta em indevido 
aumento da carga tributária das empresas que atuam 
no Brasil e nos Estados Unidos, ocasionando uma 
competitividade mundial;

Assim, um Tratado para Evitar a Bitributação entre 
o Brasil e os Estados Unidos irá afastar essa duplicidade 
de impostos e criará instrumento jurídico bilateral que 
irá proporcionar maior segurança jurídica aos investi-
mentos das empresas brasileiras nos Estados Unidos 
e das empresas norte-americanas no Brasil;

Face à relevância da presente medida, propomos 
ao Poder Executivo a adoção da presente medida. 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. 
– Deputado Luiz Carlos Hauly Deputado Mauricio 
Rands – (PSDB-PR) (PT-PE).

INDICAÇÃO Nº 5.760, DE 2009 
(Dos Srs. Luiz Carlos Hauly e Maurício Rands)

Sugere ao Ministro das Relações Ex-
teriores a assinatura de um Tratado para 
Evitar a Bitributação entre o Brasil e os 
Estados Unidos.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações 
Exteriores,

Dirigimos a Vossa Excelência para solicitar que 
esse Ministério tome as providências necessárias para 
a assinatura de um Tratado para Evitar a Bitributação 
entre o Brasil e os Estados Unidos.

Isto porque os Estados Unidos da América são 
nosso maior parceiro econômico e se diversificam os 
investimentos diretos e o comércio das empresas dos 
dois países;

Além disso, deve-se considerar que cresce o 
número de empresas brasileiras globalizadas que se 
instalam no mercado norte-americano e lá passam a 
atuar e a pagar impostos, além dos que pagam aqui. 
E essa duplicação de impostos resulta em indevido 
aumento da carga tributária das empresas que atuam 
no Brasil e nos Estados Unidos, ocasionando uma 
competitividade mundial;

Assim, um Tratado para Evitar a Bitributação entre 
o Brasil e os Estados Unidos irá afastar essa duplicidade 
de impostos e criará instrumento jurídico bilateral que 
irá proporcionar maior segurança jurídica aos investi-
mentos das empresas brasileiras nos Estados Unidos 
e das empresas norte-americanas no Brasil;

Face à relevância da presente medida, propomos 
ao Poder Executivo a adoção da presente medida. 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. 
– Deputado Luiz Carlos Hauly Deputado Mauricio 
Rands (PSDB-PR) (PT-PE).

INDICAÇÃO Nº 5.761, DE 2009 
(Do Sr. Henrique Afonso)

Sugere ao Senhor Ministro de Estado 
da Educação a transformação do Campus 
UFAC – Floresta de Cruzeiro do Sul no Es-
tado do Acre em Universidade Federal da 
Floresta.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

Desejo histórico do Movimento dos Povos da 
Floresta no Acre, em seu auge com liderança de Chi-
co Mendes a partir da década de 70, a idéia de uma 
Universidade da Floresta foi compartilhada também 
por intelectuais e lideranças políticas. A plataforma 
com as diretrizes e pressupostos para a Universidade 
da Floresta foi lançada em outubro de 2003 durante 
seminário que reuniu representantes de 85 organi-
zações governamentais e não – governamentais e a 
comunidade de 5 municípios do Alto Juruá no Teatro 
Nauas, em Cruzeiro do Sul.

A Universidade da Floresta foi proposta numa es-
trutura institucional constituída pelo tripé capacitação 
básica e técnica, ensino superior e pesquisa avançada. 
As três unidades integradas que compõem o complexo 
Universidade da Floresta já foram aprovadas em 2005 
e estão em processo de implantação com recursos 
financeiros do Ministério da Educação, Ministério de 
Ciência e Tecnologia e Ministério do Meio Ambiente, 
somando quase R$ 10 milhões. São elas: Instituto da 
Biodiversidade e Manejo dos Recursos Naturais, o Cen-
tro de Formação e Tecnologias da Floresta– CEFLO-
RA, o Campus da “UFAC Floresta” inaugurado na dia 
09 de outubro de 2007 na cidade de Cruzeiro do Sul, 
como uma extensão da Universidade Federal do Acre, 
que oferece cursos nas áreas de Ciências Humanas e 
Sociais, área de Ciências Exatas e Tecnológicas, Área 
de Ciências Biológicas e da Saúde.

O grande diferencial projetado para esta Univer-
sidade, é a união do rico conhecimento popular dos 
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povos da floresta com o conhecimento científico de 
professores e pesquisadores brasileiros, auxiliados 
por leis e ações que regulem o conhecimento nativo 
além de gerar ciência e tecnologia e, ajudar no com-
bate à biopirataria.

Estabelecida numa região de grande diversidade 
humana e cultural e de grande diversidade biológica, a 
Universidade da Floresta tem como Missão:

Fomentar o processo de desenvolvimento 
na Amazônia Ocidental, tendo como meta o 
bem-estar humano apoiado no uso sustentável 
e conservação dos recursos naturais.

Gerar, através da pesquisa e do ensino, 
um modelo de conservação, manejo e pla-
nejamento regional com ampla participação 
comunitária, no contexto dos sistemas socio-
culturais e econômicos da região.

Ousar realizar um projeto científico, tec-
nológico e social que esteja inserido na van-
guarda da ciência; consolidando e ampliando 
a capacidade de pesquisa já desenvolvida no 
Estado;

Interiorizar as atividades de ciência e 
tecnologia na região, criando novos pólos de 
ensino, pesquisa e desenvolvimento como 
início de uma rede de campi avançados de 
ensino, pesquisa e formação também em ou-
tras micro-regiões.

Disseminar o conhecimento científico e 
tecnológico, e incluir do processo de produção 
e aplicação do conhecimento as populações 
da floresta, tornando-as parceiras na busca de 
soluções para o uso sábio, justo e eficiente do 
potencial do Estado do Acre.

Reconhecer e proteger os direitos intelec-
tuais dos povos indígenas e das comunidades 
tradicionais, contribuir para a justa repartição 
dos benefícios da biodiversidade.

Apoiar experiências positivas que con-
tribuam para o bem-estar humano e para a 
continuidade de serviços ecossistêmicos e a 
conservação da riquíssima biota do sudoeste 
amazônico.

IMPORTÂNCIA PARA O  
ACRE E SUDOESTE AMAZÔNICO

No Estado do Acre há uma rede legal de áreas 
protegidas de diversas categorias, como Terras Indí-
genas, Parque Nacional, Estação Ecológica, Flores-
ta Nacional e Reservas Extrativistas, que abrangem 
mais da metade da extensão total do Vale do Juruá. 
O Governo da Floresta destaca-se nacional e inter-
nacionalmente pelo seu compromisso com políticas 

de desenvolvimento orientadas pela premissa geral 
de uso sustentável das florestas, abrangendo valores 
ecológicos, culturais, sociais e econômicos na meta 
de desenvolvimento sustentável.

Do ponto de vista estratégico, a implementação 
de um centro de ensino e pesquisa desta natureza na 
área de fronteira tríplice fortalecerá o intercâmbio cul-
tural, político e econômico com a Bolívia e o Peru e, 
adicionalmente, responderá a uma crescente demanda 
social por resultados de pesquisa, pela formação de 
nível superior e pela capacitação técnica. Estas deman-
das são críticas na região do Alto Juruá em particular 
devido a continuidade de antigas e justas aspirações 
da região no sentido de participar com igualdade do 
processo de desenvolvimento do Estado do Acre. 

Assim, verifica-se que o novo Campus Floresta da 
UFAC é a realização de um novo conceito de universi-
dade, uma tentativa de gerar novas formas de intera-
ção entre organizações da sociedade civil, Academia e 
Estado, mas não é uma nova universidade no sentido 
institucional, pois trata-se de uma rede de instituições 
e organizações já existentes, mas conceitualmente é 
desejo do povo do Juruá, do povo do Acre, que ela seja 
desmembrada da Ufac e institucionalizada porque, por 
sua concepção e componentes que a integram, se co-
aduna com o conceito de Universidade do Século XXI, 
conhecida no Brasil e no mundo como “Universidade 
da Floresta – UNIFLORA”.

Os princípios e diretrizes, metas e objetivos da 
UNIFLORA, apesar do Campus Ufac Floresta ser uma 
extensão da UFAC, nem sempre consegue estar em 
sintonia no que diz respeito aos projetos e atividades 
de ensino, pesquisa e extensão prioritários, dificuldades 
de excessiva centralização das decisões administra-
tivas e gestões na sede em Rio Branco, distante 600 
km de Cruzeiro do Sul, cidades interligadas apenas 
por via aérea, o que justifica a necessidade de des-
membrar o Campus, dando as condições necessárias 
para que alcance o status e a autonomia para ser de 
direito o que já é de fato, ou seja, para que o Campus 
UFAC – Floresta se articule com o Ceflora e o Institu-
to de Biodiversidade para implantar definitivamente a 
UNIVERSIDADE DA FLORESTA.

A proposta de interiorização do ensino superior 
do Ministério da Educação e do Governo Lula ofere-
cem condições políticas e operacionais favoráveis para 
a criação da Universidade da Floresta. Desta forma, 
apresentamos a presente Indicação sugerindo ao Poder 
Executivo a transformação do Campus UFAC – Floresta 
na Universidade Federal da Floresta. 

Acreditamos que a criação da Universidade Fe-
deral da Floresta trará grandes benefícios para toda 
região, ampliando a oferta de ensino superior à popu-
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lação e, ao mesmo tempo, gerando conhecimentos 
científicos e tecnológicos necessários à prosperidade 
e ao bem-estar da população.

Tais razões, Senhor Ministro, justificam plena-
mente a criação da instituição nos termos propostos, 
o que sugerimos a Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Henrique Afonso, PV/AC.

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

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao ilustre Sr. Deputado Mau-

ro Benevides. 
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Instituto Nacional de Previdência 
Social inicia, hoje, o pagamento da segunda metade 
do 13º Salário, principiando pelos que auferem o Mí-
nimo, perdurando a pauta de compromisso até o dia 7 
de dezembro, quando deverão ser atendidos os apo-
sentados de todas as categorias, a exemplo do que 
ocorreu em exercícios anteriores.

De conformidade com o cômputo do Ministério 
da Previdência, deverão ser injetados cerca de R$8,23 
bilhões na economia, ensejando a que os beneficiá-
rios cumpram os seus compromissos, muitos deles 
vinculados a dívidas contraídas durante o ano pres-
tes a findar.

Simultaneamente a tudo isso, as Centrais Sindi-
cais voltam a movimentar-se em torno do fator previ-
denciário, nos termos de proposições da lavra do Se-
nador Paulo Paim, objeto de sucessivas discussões 
nas Comissões e neste Plenário, garantindo, inclusive, 
sistemática obstrução para que a nova norma venha 
à apreciação nesta Casa Legislativa.

Sabe-se que o Poder Executivo está vivamente 
empenhado em encontrar uma fórmula que concilie 
os interesses em choque, cabendo ao Chefe da Na-
ção opinar decisivamente, ouvindo, como é natural, 
os Ministros da Previdência, José Pimentel, e o do 
Planejamento, Paulo Bernardo, estes detidos em al-
ternativas justas que possam atender às aspirações 
dos interessados.

Ontem, nas 2 sessões levadas a efeito, o assun-
to foi alvo de acirrados desencontros verbais, havendo 
quem admita que a matéria possa vir a ser deliberada 
na semana entrante.

Além das Centrais Sindicais, as associações de 
pensionistas e aposentados retomam o contato com 
os Parlamentares, objetivando celerizar a definição, 
por todos aguardada com a maior ansiedade.

Se, na sessão de hoje, o tema não vier à cola-
ção, o procedimento obstrucionista perdurará inape-
lavelmente, até que haja um deslinde definitivo para a 
rumorosa pendência.

A Comissão de Constituição e Justiça já se pro-
nunciou a respeito, faltando, agora, o Plenário fazê-lo, 
sem mais delongas, para gáudio da grande massa das 
classes favorecidas. 

Ao finalizar, Sr Presidente, aproveitamos a opor-
tunidade para pedir atenção da Casa para proposição 
de interesse dos agentes de saúde de endemias, que 
aguardam a manifestação soberana deste Plenário.

Portanto, precisamos votar a proposição de in-
teresse dos agentes de saúde de endemias de todo 
o País. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Sra. Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tri-
buna para registrar que, hoje dia 25 de Novembro, co-
memoramos o Dia Latino-Americano de Luta pelo Fim 
da Violência contra as Mulheres. 

Em 1999, a Organização das Nações Unidas 
designou oficialmente 25 de novembro como Dia In-
ternacional para a Eliminação da Violência contra a 
Mulher. 

A data, Sr. Presidente, relembra o assassinato das 
irmãs Mirabal, ativistas políticas da República Domini-
cana, a mando do ditador dominicano Rafael Trujilo, no 
dia 25 de Novembro de 1960. Esta data visa lembrar 
as pessoas que, em todo o mundo, pelo menos 1 em 
cada 3 mulheres já foi agredida, forçada a ter relações 
sexuais ou sofreu algum tipo de abuso ao longo de sua 
vida, geralmente por parte de alguém conhecido. 

Sr. Presidente, infelizmente, o Brasil apresenta 
altos índices de violência contra as mulheres. Segundo 
dados da Fundação Perseu Abramo (2001), a cada 15 
segundos uma mulher é espancada no País. Pelo menos 
43% das mulheres brasileiras sofrem algum tipo de vio-
lência pelo simples fato de serem mulheres, sendo 24% 
violência física, 22% outras agressões, 13% estupro, 
27% violência psíquica, 11% assédio sexual. Pesquisa 
IBOPE/Avon (2009) mostra que 55% dos brasileiros 
e das brasileiras conhecem uma mulher que foi ou é 
agredida pelo companheiro ou ex. Esses índices são 
absurdamente altos, indicando que o problema está 
longe de ser erradicado em nossa sociedade.

Em 2006, o Governo Federal sancionou a Lei n.º 
11.340, batizada de Lei Maria da Penha. Essa lei, que é 
um marco histórico para as mulheres brasileiras, ainda 
que bastante comemorada, precisa de muita mobiliza-
ção do movimento de mulheres e da sociedade civil 
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para que seja efetiva e eficaz no combate à violência 
doméstica contra as mulheres. Primeiro, porque precisa 
ser divulgada ampla e corretamente. Depois, porque 
os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher têm papel fundamental na implementação e 
execução dessa lei. 

No entanto, Sr. Presidente, os poderes públicos 
podem, mas não são obrigados a criá-los. Aproveito 
a oportunidade para fazer um apelo aos responsáveis 
pela criação desses juizados, que o façam o mais rápido 
possível, visto que esses Juizados são essenciais para 
a efetiva aplicação da lei, pois será por meio deles que 
se darão o processo, o julgamento e a execução das 
causas decorrentes da prática de violência doméstica 
e familiar contra a mulher. 

Sr. Presidente, concluo este discurso com as pa-
lavras da bandeira de lutas do movimento de mulheres: 
“Basta de violência contra as mulheres! Uma vida livre 
de violência é um direito de todas/os”.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à Sra. Deputada Janete Rocha Pietá.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr. 

Presidente, hoje, como disse muito bem a Deputada 
Vanessa Grazziotin, é o Dia Internacional de Combate 
à Violência contra a Mulher. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas presentes neste 
plenário, temos que continuar na luta pela implantação 
da Lei Maria da Penha, que esclarece os 5 tipos de 
violência que sofre a mulher: a violência psicológica, 
a violência física, que normalmente é antecedida, De-
putados, pela violência psicológica, a violência moral, 
a violência patrimonial e a violência sexual. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
saudar a Secretária-Executiva do Fórum Nacional 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa 
Maria de Oliveira, que ontem, dia 24/11, participou do 
seminário que analisou os 15 anos do Fórum de Er-
radicação do Trabalho Infantil. Durante o seminário foi 
destacado que nesses 15 anos do Fórum houve redu-
ção de 47,5% no índice de trabalho infantil. Segundo 
dados do IBGE, a redução aconteceu entre os anos 
de 1992 e 2008. 

No seminário realizado em conjunto pelas Co-
missões de Trabalho, Direitos Humanos e Educação 
e Cultura, da Casa, foi destacado que a criação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e do Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil, além da aprova-
ção da lista das piores formas de trabalho infantil e a 
rejeição da PEC 191/00, que autorizava o ingresso de 
crianças no mercado de trabalho, contribuíram para que 
o Brasil enfrentasse o problema. Agora temos que ba-
talhar para que até 2015 o Brasil consiga acabar com 

o trabalho infantil em lixões, ruas e com agrotóxicos; 
e que em 2020 todo tipo de trabalho infantil já tenha 
sido erradicado no País.

Ainda outro assunto, Sr. Presidente. 
Quero parabenizar a cidade de Guarulhos, o 

Prefeito, Sebastião Almeida, e a Secretária de Traba-
lho, Maria Helena Gonçalves, pois segundo dados do 
CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados) a cidade criou um total de 8.676 vagas de 
trabalho desde maio deste ano, o que indica forte re-
cuperação do nível de emprego. O saldo positivo de 
empregos na cidade é de 2.951 vagas. 

Guarulhos ainda registrou um aumento de 2,12% 
nas admissões. Este resultado é maior que as médias 
estaduais e nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, co-
legas Parlamentares, nosso País, aos poucos, graças 
à sensibilidade do Presidente Lula e, principalmente, 
à mobilização dos diferentes segmentos profissionais 
e sociais, vem caminhando para a superação das 
disparidades regionais, facilitadas pelas dimensões 
continentais de nosso território, que possui, por um 
lado, unidades da Federação muito ricas, e, de outro, 
algumas com carências notórias. A divisão da riqueza 
nacional é perfeitamente possível, além da necessida-
de inadiável de corrigir essas disparidades.

É com o objetivo de contribuir para a correção 
dessas disparidades que queremos adiantar nosso 
voto favorável à PEC 300, que institui no País o piso 
nacional militar equiparado à remuneração já paga à 
corporação militar do Distrito Federal, beneficiando 
cerca de 700 mil policiais e bombeiros militares, ativos, 
inativos e pensionistas.

Esse tipo de equiparação nacional já se mostrou 
eficaz no caso dos professores, que hoje possuem piso 
salarial unificado, e, a nosso ver, vai pôr fim à grande 
diferença salarial entre os servidores policiais de ou-
tros Estados como os da Capital Federal. Atualmente 
um soldado da PM do Estado do Rio de Janeiro (RJ) 
recebe por mês o salário de R$818,54, enquanto que 
no Distrito Federal essa renda é de R$3.368,01. No 
meu Mato Grosso do Sul, essa remuneração é de 
R$1.700,00.

Creio ser ponto pacífico que a vida dos 11 mil 
policiais militares e bombeiros de Mato Grosso do Sul 
tem o mesmo valor que a vida dos policiais lotados em 
outras unidades da Federação, seja no Distrito Federal, 
seja no Piauí, seja em São Paulo ou em Minas Gerais. 
Por que então os PMs e bombeiros de outros Estados 
ganham menos que os de Brasília, se eles exercem a 
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mesma função? Vejo essa diferença como uma grande 
injustiça que precisa ser corrigida, e que, com certeza, 
o será com a anuência de toda a Casa.

A Comissão está concluindo seus trabalhos, de-
pois de percorrer todo o nosso País. Aliás, no meu 
Estado de Mato Grosso do Sul foi realizado um semi-
nário. Ontem, em Dourados, tivemos uma assembleia 
de policiais e bombeiros militares que querem a uni-
ficação dos salários dos PMs e bombeiros de todo o 
Brasil, para que tenham condições de oferecer melhor 
segurança pública a todos os brasileiros.

Eram essas minhas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Sra. Deputada Iriny Lopes.

A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, hoje, dia 25 de novembro, 
é o Dia Internacional de Combate à Violência contra 
a Mulher. Portanto, venho aqui me manifestar, como 
já o fizeram algumas companheiras que me antece-
deram e aqui deram os números drásticos de dados 
ocorridos no Brasil.

Não é concebível vivermos em um país onde uma 
mulher é agredida a cada 15 segundos. Dessa forma, 
além das políticas públicas que devemos cobrar dos 
Estados e municípios, é necessária uma mudança de 
postura, a ser iniciada nesta Casa. Será uma mudança 
de postura no sentido da inclusão da mulher, no senti-
do de nos posicionarmos todos contra a violência que 
ataca mulheres de todas as idades e classes sociais.

Nenhuma classe social, nenhuma faixa etária 
aparta as mulheres da violência. Por isso, Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Parlamentares, quero aqui me somar a 
todos: não à violência contra a mulher!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a CIDASC (Compa-
nhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de San-
ta Catarina) foi criada como empresa de economia 
mista em 28/02/1979, pela Lei nº 5.516, e fundada 
em 27/11/1979. Em 06/09/2005 foi transformada em 
empresa pública.

Missão: executar ações de sanidade animal e 
vegetal; preservar a saúde pública; promover o agro-
negócio e o desenvolvimento sustentável de Santa 
Catarina.

Visão: ser reconhecida como referência e exce-
lência em sanidade agropecuária.

Vejamos sua história.
Em 28 de fevereiro de 1979, o então Governador 

do Estado de Santa Catarina, Antônio Carlos Konder 
Reis, sancionou a Lei nº 5.516, que dispunha sobre a 

organização da Administração Estadual e estabelecia 
diretrizes para a modernização administrativa. Em seu 
Título IV (Da Administração Indireta, Capítulo I Das 
Disposições Preliminares, no caput V do art. 52 está 
incluído o nome da Companhia Integrada de Desen-
volvimento Agrícola de Santa Catarina como empresa 
pública, cujos objetivos estão descritos no Capítulo V 
do mesmo Título, conforme segue:

SEÇÃO V – Da Companhia Integrada 
de Desenvolvimento Agrícola de Santa Cata-
rina – CIDASC

Art. 79. A Companhia Integrada de De-
senvolvimento Agrícola de Santa Catarina – 
CIDASC tem por objetivo:

I – fornecer, em caráter supletivo, insu-
mos e bens de produção;

II – prestar ações no sentido de amparar 
os mecanismos de abastecimento de produ-
tos agrícola;

 ..............................................................
V – executar serviços de classificação 

de produtos de origem vegetal;
VI – promover outras ações do interesse 

do desenvolvimento agrícola. 
Parágrafo único. A Companhia Integrada 

de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catari-
na – CIDASC poderá administrar o Fundo de 
Estímulo à Produtividade – FEPRO e o Fundo 
Agropecuário – FAP.

A primeira reunião do Conselho de Administração, 
juntamente com a posse da primeira diretoria, ocorreu 
em 28 de novembro de 1979.

Em pesquisa realizada nas edições do jornal O 
Estado do mês de novembro de 1979, constatou-se 
que a CIDASC foi citada em 1º de novembro de 1979, 
na página 1, no artigo intitulado Agricultura lança o pro-
grama de apoio à criação de bovinos. Um fato curioso: 
já a primeira reunião do Conselho Fiscal e a posse da 
primeira Diretoria ocorreram quase 1 mês após a pu-
blicação do citado artigo.

Ao longo de sua história a CIDASC passou por 
várias transformações que contribuíram para torná-la 
a empresa sólida de hoje. 

Cabe ressaltar alguns pontos relevantes:
Foi fundada em 27/08/81, a ASCIDASC (Asso-

ciação dos Servidores da CIDASC), com o objetivo 
de proporcionar aos associados assistência à saúde, 
educação, assistência social e financeira e estimular o 
espírito participativo e integrativo. Sua primeira direto-
ria foi composta por José Jaci Medeiros – Presidente, 
Edson Cascaes Lisboa – Diretor Financeiro, e Jarbas 
Freire de Oliveira – Diretor Administrativo.
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Outro ponto: a construção da Central de Horti-
granjeiros de Joinville, com área total de 2.114,50m2 
em terreno com 30.055m2, objetivando-se a comercia-
lização de hortigranjeiros no atacado a um volume de 
2.200 toneladas por mês.

E outro: a construção da Horticentral de Blu-
menau, com área total de 2.831m2 em terreno com 
28.895,00m2, objetivando-se a comercialização de 
hortigranjeiros no atacado a um volume de 3.500 to-
neladas por mês.

Em 1982 houve a inauguração da sede da CI-
DASC no bairro Itacorubi – Florianópolis (SC). O terreno 
pertencia ao patrimônio da Secretaria da Agricultura e 
foi incorporado ao patrimônio da CIDASC. Os recursos 
para a construção foram obtidos por meio de permu-
ta. A Construtora Zita, pertencente ao Grupo Koerich, 
construiu a sede e em troca recebeu o terreno locali-
zado nas imediações da Av. Othon Gama D’Éça, onde 
funcionou a Usina de Leite.

Em 1983 houve expansão do Programa de Reflo-
restamento para todo o Estado, bem como estímulo ao 
reflorestamento e à formação de pastagens melhoradas, 
por intermédio da produção e fornecimento de mudas 
de essências florestais e espécies forrageiras.

Destaca-se também a implantação dos Programas 
de Hortigranjeiros e Olha o Peixe. Com o objetivo de 
fornecer a custos subsidiados gêneros alimentícios de 
primeira necessidade, estes programas tinham como 
alvo as famílias comprovadamente carentes e conta-
vam com a intensa parceria da população diretamente 
envolvida, que executava tarefas ligadas à execução 
dos programas (cadastramento de famílias carentes, 
distribuição e venda de alimentos, acompanhamento 
e avaliação), envolvendo também líderes comunitários. 
O Programa Olha o Peixe tinha como alvo famílias 
carentes, que uma vez por semana tinham acesso a 
produtos básicos: sardinha, feijão, arroz, fubá, farinha 
de mandioca e hortingranjeios da época.

Para regular os mercados e diminuir a especu-
lação com alimentos, a CIDASC complementava as 
ações com Açougues Reguladores, Caminhão da 
Carne e Sacolões.

Os Açougues Reguladores foram criados como 
mecanismo objetivando maior equilíbrio de preços no 
mercado da carne, atendendo preferencialmente o 
público carente da Capital.

O Caminhão da Carne atendia à população ca-
rente de Florianópolis, Blumenau e Joinville, ofere-
cendo carne a preços reduzidos junto aos feirões 
comunitários.

Os Sacolões foram introduzidos com o objetivo 
de ofertar aos consumidores entre 10 a 15 variedades 
de produtos hortigranjeiros, a preço único por quilo de 

produtos adquiridos. Organizando grupos de agriculto-
res para a produção e orientando a comercialização, 
a CIDASC possibilitava preços melhores aos produto-
res, e, aos consumidores de baixa renda, produtos de 
melhor qualidade a preços acessíveis.

A sua grande aceitação pela população fez com 
que esta ideia perpetuasse; e hoje, encampada pelo 
setor privado, continua operando em várias cidades 
catarinenses.

Em 1984 são remanejados para a CIDASC ser-
vidores da extinta ERUSC.

Em 1986 são remanejados para a CIDASC ser-
vidores da extinta REFLORESC.

Houve a implantação do Programa Troca-Troca 
no Estado, com o objetivo de criar mecanismos para 
escoar a produção excedente de produtos agrícolas, 
com vistas a proporcionar preços remuneradores aos 
produtores e preços acessíveis aos consumidores, bem 
como suprir o pequeno produtor rural com insumos 
básicos, quando de sua falta no mercado, ou quando 
os preços de mercado se apresentavam demasiada-
mente altos.

Em 1988 houve a incorporação da Companhia 
Catarinense de Armazenamento (COCAR) – passivo 
e ativo.

Em 1991 teve início o Programa de Vacinação 
contra Febre Aftosa em todo o território do Estado.

Em 1992 a CIDASC recebe todos os maquinários 
e servidores da Secretaria de Estado do Oeste.

Em 1993 a CIDASC implantou o Projeto Troca-
Troca de Novilhas. Foram importados um total de 1.430 
novilhas prenhas, das raças Holandesa e Jersey, com 
o objetivo de melhorar o padrão genético do rebanho 
bovino nas bacias leiteiras do Estado. Cada produtor 
participante recebeu uma novilha e pagou o equivalente 
a 4.105 litros de leite base plataforma, durante 2 anos. 
Uma parceria vitoriosa entre a CIDASC, os produtores 
rurais e as indústrias de laticínios de Santa Catarina.

A CIDASC implantou o Projeto para o Incentivo 
à Produção de Matrizes Leiteiras. Foram importadas 
da Alemanha 464 matrizes leiteiras das seguintes ra-
ças: 246 holandesas, 61 Simental e 157 Pardo Suíço. 
Essa importação, no valor de 2,47 milhões de dólares, 
buscava melhorar e difundir material de comprovada 
superioridade genética dentro das bacias leiteiras de 
Santa Catarina. Foram beneficiados criadores sócios 
das Associações de Raças de Bovinos de Santa Ca-
tarina.

A CIDASC implantou também o Projeto para o 
Incentivo à Produção de Matrizes Leiteiras. Foram dis-
tribuídos, em 1993 e 1994, um total de 436 mil litros 
de leite pasteurizado tipo C, oriundo do Projeto Troca 
Troca de Novilhas, para 47 creches de 19 cidades de 
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Santa Catarina, durante 2 anos, com o objetivo de 
suplementar a alimentação de crianças de 3 meses a 
6 anos de idade, considerando que o leite é o melhor 
alimento para essa faixa etária das crianças beneficia-
das. Os recursos financeiros e a seleção das creches, 
reconhecidamente carentes, foram de responsabilidade 
da Fundação Vida.

Em 1997 a CIDASC instala Barreiras Sanitárias 
nos limites com o Estado do Paraná. Marco inicial para a 
obtenção do status de Estado Livre de Febre Aftosa.

Em 1998 a CIDASC recebe o Certificado de Área 
Livre de Febre Aftosa.

Em 2000 a CIDASC recebe o Certificado de Área 
Livre de Febre Aftosa sem vacinação.

Em 2003 a CIDASC, numa ação inovadora, coor-
dena o Levantamento Agropecuário de Santa Catarina, 
em parceria com a EPAGRI e o ICEPA. Santa Catarina 
foi o primeiro Estado do Brasil a efetuar a coleta ele-
trônica de dados em 187.061 estabelecimentos agro-
pecuários situados nos 293 municípios catarinenses. 
Teve como objetivo atualizar e ampliar o conhecimento 
sobre o setor agrícola do Estado, por meio da busca de 
informações sobre o produtor rural e sua família, sobre 
o estabelecimento agrícola onde trabalha, e sobre a 
produção agropecuária. Foram contratados 970 entre-
vistadores, os quais, com o auxílio de computadores de 
mão e aparelhos GPS, coletaram dados e coordenadas 
diretamente na casa do produtor rural, transmitindo-os 
via Internet diretamente para Florianópolis.

Em 2005 a CIDASC é transformada em Empresa 
Pública pelo Governador Luiz Henrique da Silveira, de 
conformidade com o item I do Artigo 152 da Lei Com-
plementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005.

Em 2007 houve o lançamento do PRO-CIDASC 
– Programa de Reestruturação Organizacional da CI-
DASC, com o objetivo de implantar um novo modelo 
de gestão e consolidar o Gerenciamento de Projetos 
como ferramenta para uma empresa planejada, pro-
fissionalizada e mais preparada para fazer frente aos 
novos desafios. Desta forma, a CIDASC conseguiu 
levar o Estado de Santa Catarina ao status de Único 
Estado Brasileiro Livre de Febre Aftosa sem vacina-
ção, declarado pela Scientific Commission for Animal 
Diseases – OIE, em 25 de maio de 2007.

Em 2008 a CIDASC implanta o Projeto de Iden-
tificação de Bovinos e Bubalinos. Foram identificados 
4.034.800 animais, individualmente, em novembro de 
2008. O sistema de identificação e monitoramento per-
mite ao serviço de saúde animal e à sociedade maior 
controle da produção de bovinos e bubalinos. Este 
desafio somente foi superado pela soma de esforços 
de 12 instituições parceiras, representativas da cadeia 
produtiva de carnes de Santa Catarina.

Em 2009 a CIDASC recebe o Prêmio Revista 
Globo Rural, por ser considerada uma das 10 melho-
res empresas agropecuárias do Brasil.

Muito obrigado.
Assessoria de Comunicação Social da CIDASC
Gerência de Administração de Recursos Hu-

manos
Manoel Machuca Neto
Nilson Casas
Secretaria Geral
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Renato Molling.

O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no próximo sábado, a comunidade acadêmica 
gaúcha comemora uma das mais especiais datas para 
o nosso Estado. A 28 de novembro completam-se 75 
anos da existência da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, a respeitadíssima UFRGS. 

Em 1934, por decreto Estadual do interventor 
Federal, reuniam-se as faculdades de Medicina com 
as Escolas de Odontologia e Farmácia; de Direito, com 
sua Escola de Comércio; de Engenharia, com os cur-
sos de Veterinária e Agronomia; e o Instituto de Belas 
Artes e a Faculdade de Educação, Ciências e Letras 
(que ainda viria a ser criada), para constituírem uma 
universidade: a Universidade de Porto Alegre.

Este passo inicial, festejado por toda a comunida-
de rio-grandense e brasileira, foi seguido de diversas 
conquistas que, ao longo dos 75 anos seguintes, tor-
naram a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
referência em ensino, pesquisa e extensão em todo o 
País e também no mundo. Por seus bancos passaram 
empresários, políticos e personalidades famosas, in-
dispensáveis para o desenvolvimento de nosso País e 
que ajudaram a escrever as histórias gaúchas e brasi-
leira. Cito os exemplos de Jorge Gerdau Johannpeter, 
empresário, Gilson Langaro Dipp, jurista membro do 
CNJ, e de Getúlio Vargas, destacado presidente de 
nosso País, que cursaram Direito. E ainda: Antônio 
Britto, ex-governador gaúcho, que fez Comunicação 
na Federal; Moacyr Scliar e Fernando Lucchese, na 
Medicina; Lya Luft, escritora que cursou Letras na UFR-
GS; e Ruy Carlos Ostermann, que estudou no Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas, entre tantos outros 
cidadãos notórios que passaram pela Universidade 
Federal rio-grandense.

Quero servir-me de meu espaço para parabeni-uero servir-me de meu espaço para parabeni-
zar, da maneira mais sincera e honesta, aos diretores, 
professores, alunos e funcionários da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul pelos seus 75 anos de 
existência. Hoje, a UFRGS oferece à sociedade brasi-Hoje, a UFRGS oferece à sociedade brasi-
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leira 75 diferentes opções de ingresso e, para o vesti-
bular de 2010, mais 4.556 estudantes ingressarão na 
Universidade.

Neste momento, 23.525 alunos estão regular-
mente matriculados na Instituição, somente em nível 
de graduação, o que a transforma, sob o ponto de vista 
administrativo, em uma verdadeira cidade, com seus 
alunos de graduação e pós-graduação, professores e 
funcionários espalhados por vários campi, que, juntos, 
compõem uma área de 2.185 hectares com quase 400 
mil metros quadrados de área edificada. E, apesar de 
seus números surpreendentes, a expansão da Federal 
gaúcha não param: novos projetos são desenvolvidos 
regularmente para incorporar novas modalidades de 
ensino e, também, levar os bancos universitários a 
outras regiões do Estado.

Exemplo disso é a criação proposta pelo Reitor 
da Universidade, Carlos Alexandre Netto, de cursos 
no Litoral Norte do Estado, apresentado em debate 
realizado no Campus Central da UFRGS, em Porto 
Alegre na última segunda-feira, 23 de novembro. Sou 
entusiasta e apoiador incondicional desta medida, 
pois com o Campus Litoral, a Universidade vai trazer 
uma gama de conhecimento e ser agente da mudança 
naquela região, contribuindo de forma decisiva para 
seu progresso e desenvolvimento. Acompanharemos 
bem de perto os próximos passos desse projeto para 
assegurar que ele saia de fato do papel e beneficie o 
nosso litoral norte e, por que não, para que o mesmo 
sirva também de exemplo para a expansão da nossa 
querida UFRGS a outras regiões do nosso Estado.

Quero aproveitar este momento festivo em nosso 
Estado, Sr. Presidente, para comemorar outra vitória, 
também relacionada à Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. É que no último sábado, após quase 
48 horas de escrutínio, sagrou-se vencedora nas elei-
ções para o DCE da UFRGS a Chapa 3 – DCE Livre – 
Mudança Urgente! Com um slogan atípico e bastante 
curioso (“Um DCE para os Estudantes, não para os 
Militantes”), a chapa encabeçada pelo estudante de 
Administração de Empresas, Renan Artur Pretto, de 
apenas 19 anos, conseguiu destronar a esquerda no 
Diretório Central dos Estudantes da UFRGS. A faça-
nha é inédita e não se fala em outra coisa no Estado 
em termos de política.

Renan Pretto, natural de Lajeado, não é filiado 
a partido nenhum, apesar de ter chegado a trabalhar 
em uma função técnica com meu assessor, Marcel 
van Hattem, também estudante de Administração, 
quando este foi presidente da Juventude Estadual do 
PP, e demonstra estar bem ciente do que é fazer uma 
gestão despartidarizada, em prol do estudante, em 
primeiro lugar. Sua chapa, aliás, é composta, em sua 

esmagadora maioria, por membros não filiados a ne-
nhum partido político.

Conversei com o recém-eleito presidente, cuja 
posse está prevista para o próximo dia 4 de dezembro, 
e senti no jovem Renan muita disposição em inserir o 
DCE da UFRGS na modernidade. Disse-me ele que 
já se foi o tempo em que o DCE liderava protestos 
contra este ou aquele governo em assuntos que não 
dizem respeito aos estudantes. E ainda, que a gestão 
do Movimento Liberdade, existente desde 2006 na 
UFRGS, será marcada pela defesa intransigente da 
excelência acadêmica e pela valorização do empre-
endedorismo. 

Quero registrar ainda a eleição para o Conselho 
Universitário da entidade dos estudantes de Cláudia 
Elizabeth Thompson (graduada em Biologia e estudante 
de Engenharia Química), João Leonardo Fracassi Pie-
trobelli (graduando em Medicina) e Marcel van Hattem 
(bacharel em Relações Internacionais e estudante em 
Administração), que defenderão os mesmos princípios 
no órgão máximo de representação discente da Uni-
versidade Federal.

Alegra-me muito saber que, ao completar 75 
anos, a UFRGS terá representantes discentes no DCE 
e nos Conselhos que saibam que o Muro de Berlim é 
passado (há poucos dias comemoramos o vigésimo 
aniversário de sua queda) e que estejam abertos às 
novas tendências globais. Certamente, este novo grupo 
que está por assumir o DCE implementará uma nova 
gestão e fará com que a UFRGS complete os próxi-
mos aniversários com muito mais conquistas para os 
estudantes universitários.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, poucas empresas con-

seguem comemorar 40 anos de atividades e esbanjar 
saúde para projetar outros 40 anos com a mesma vi-
talidade. Esse é o caso do jornal Exclusivo, do Grupo 
Editorial Sinos, de Novo Hamburgo/RS, cujo conteú-
do é totalmente voltado ao setor coureiro-calçadista, 
componentes, artefatos e lojistas. 

Com circulação semanal em todo o território na-
cional, o Exclusivo é hoje a publicação mais importante 
voltada à essa cadeia produtiva. Durante a COURO-
MODA, FIMEC e FRANCAL, suas edições são diárias, 
trazendo as notícias e os acontecimentos dos princi-
pais eventos do setor.

Essa trajetória de apoio à indústria calçadista bra-
sileira iniciou-se em 1969. De lá para cá foram mais de 
2.500 edições, o que contabiliza mais de 50 mil páginas 
de conteúdo do mais tradicional veículo calçadista.

Outros números do Exclusivo são impressionan-
tes, como o fato de ele ser 100% para assinantes, ter 
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uma tiragem de 18 mil exemplares e ser distribuído 
nas 5 Regiões brasileiras.

Ao comemorar 4 décadas de atividades, o Exclu-
sivo comprova a pujança da indústria calçadista nacio-
nal e, sobretudo, dá uma demonstração inequívoca da 
qualidade de nosso setor ao seguir registrando essa 
história de sucesso e amor ao calçado.

Nesta tribuna, quero pois fazer meu registro e 
parabenizar os profissionais que ajudam a escrever o 
jornal Exclusivo, como também parabenizar a direção do 
Grupo Editorial Sinos, seus leitores e anunciantes.

Muito obrigado.

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) – Sr. Presidente, primeiramente, faço o regis-
tro da presença do ex-Ministro da Pesca e Aquicultura 
e ex-Deputado Federal, José Fritsch, que nos honra 
com sua visita, recém-eleito Presidente do Partido dos 
Trabalhadores em Santa Catarina.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, faço um ape-
lo aos Líderes no sentido de que pautem a PEC nº 
391, de 2009, que trata dos agentes comunitários de 
saúde. São 300 mil brasileiros que sustentam a saúde 
pública no País.

Por fim, Sr. Presidente, quero registrar que Santa 
Catarina mais uma vez é objeto de orgulho e de con-
tentamento. Seja com pesquisas em biocombustíveis 
ou com boas ideias viáveis economicamente, cami-
nhamos na direção de um futuro melhor.

Sras. e Srs. Deputados, com a pesquisa liderada 
pelo Dr. Boris Stambuk, da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), agora é fato que a sustenta-
bilidade não será apenas um conceito no Estado. O 
estudo, que mereceu sair na capa de revistas cientificas 
especializadas e que agora parte para a aplicação prá-
tica, mostra que podemos ganhar até 10% na produção 
de álcool a partir da mistura da cana-de-açúcar com a 
levedura modificada, ou seja, melhoramento genético 
das leveduras (fungos), e isso, nobres colegas, repre-
senta muita coisa na produção de uma usina. 

As leveduras, que são fungos microscópicos, 
exercem papel fundamental na transformação do açú-
car da cana em álcool durante a fermentação; bastam 
alguns quilos da levedura modificada geneticamente 
para aumentar o rendimento de 1 tonelada de melaço 
de cana-de-açúcar. 

Os testes em escala industrial começam ano 
que vem.

Outro estudo que busca alternativas energéticas 
limpas baseia-se na gaseificação do carvão mineral. O 
gás produzido, além de ser energia limpa, poderia se 
tornar importante alternativa para a indústria cerâmica 
da região sul do Estado.

O processo consiste em converter o carvão mi-
neral em combustível sintético de aplicação direta na 
produção de energia, e que, num primeiro momento, 
visaria à produção de gás industrial; mas esse mesmo 
gás pode ser empregado na geração de energia elé-
trica ou na produção de combustíveis líquidos, como 
o hidrogênio.

A construção do Centro Tecnológico de Carvão 
Limpo, em Criciúma, promete representar um grande 
avanço no setor.

E as novidades não param por aí. O enorme po-
tencial eólico, recurso abundante em Santa Catarina, é 
o mais avançado como fonte de energia limpa e promete 
melhorar no ano que vem. Além dos parques eólicos 
dos Municípios de Água Doce e Bom Jardim da Serra, 
o potencial do uso dos ventos como energia é grande 
em Laguna e na Praia de Moçambique, localizada em 
Florianópolis. Mas os projetos prometem aumentar a 
potência desses parques. O alvo é que até o final de 
2010 Bom Jardim da Serra, por exemplo, seja capaz 
de produzir energia suficiente para 300 mil pessoas.

Mas nem só de laboratórios vivem as boas ideias. 
Prova disso é que a empresa criadora de suínos para 
a agroindústria de Aurora, a Maiale, abriga hoje ge-
radores de energia elétrica que funcionam à base de 
esterco de porco. O sistema hoje abastece 2 granjas 
de suínos que abrigam 13 mil animais. São 2 caldeiras 
e 3 geradores incorporados a ele, e o próximo passo 
é canalizar o vapor para utilizá-lo no aquecimento dos 
filhotes.

Por falta de autorização para venda, o gás exce-
dente é hoje queimado, e, com a queima, o metano é 
transformado em gás carbônico, reduzindo os níveis de 
poluição, uma vez que o metano tem um efeito poluente 
21 vezes mais forte do que o gás carbônico.

Além da economia que a empresa faz, o projeto 
ainda garante créditos de carbono para a empresa e 
estes são vendidos como títulos em bolsa de valores 
para países ou cidades que não conseguem reduzir 
os seus níveis de poluição, como previsto no Protocolo 
de Kyoto, assinado em 2001.

São projetos e pesquisas assim que fazem com 
que possamos acreditar que o planeta Terra não está 
fadado à extinção e que há uma luz no final do túnel. 
O interesse por novos métodos que visem ao melho-
ramento do meio ambiente não pode ser restrito a 
pesquisadores e laboratórios, pois cada um de nós 
pode, de alguma forma, contribuir e assim assegurar 
um futuro melhor.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, neste dia 25, quero também expressar meu 
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posicionamento no transcurso do Dia Internacional de 
Combate à Violência contra a Mulher, parabenizando 
a ação do Governo Federal no Município de Nova Fri-
burgo, que tem tido a oportunidade de realizar vários 
atendimentos no Centro de Referência da Mulher, 
fazendo com que efetivamente sejam respeitados os 
direitos da mulher friburguense e da região centro-
norte fluminense.

Para finalizar, quero demonstrar minha preocupa-
ção – eu me considero um “garantista” por convicção 
– com o projeto de lei que tramita no Senado Fede-
ral e que altera o Código de Processo Penal no que 
diz respeito especificamente à não efetividade da Lei 
Maria da Penha.

A Lei Maria da Penha foi, sim, um avanço. Deve 
haver a preocupação de todos os Parlamentares da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal para que 
ela seja realmente efetivada e tenha seus efeitos cada 
vez mais consolidados.

Muito obrigado.

O SR. WASHINGTON LUIZ (PT-MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ocupo hoje esta tribuna para fazer um apelo. 
Peço que seja incluída na Ordem do Dia a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 391, de 2009, 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”.

Essa PEC foi analisada e aprovada na Comissão 
Especial no dia 11 de novembro. Peço agora que se 
dê agilidade ao processo para que esses importan-
tes trabalhadores tenham sua situação regularizada. 
Peço aos Líderes partidários que se articulem para 
que possamos aprovar a PEC em plenário, como pre-
sente de natal para esses milhares de servidores de 
todo o País.

Quero aproveitar este momento também para 
fazer um agradecimento muito especial ao Vereador 
Diogo, do Município de Coroatá. Tive a honra de ser 
agraciado com o título de Cidadão de Coroatá por ini-
ciativa do companheiro Diogo. Para mim foi um mo-
mento muito especial, pois esse município faz parte 
da minha trajetória política.

Agradeço a todos os Vereadores que apoiaram 
a iniciativa, aos moradores de Coroatá e ao Prefeito 
Luís da Movelar. Quero dizer que, de coração, sempre 
me senti um cidadão coroataense. Muito obrigado por 
essa grande homenagem.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
registrar ainda que no último domingo aconteceu em 
todo o Brasil o processo de eleição direta do PT – PED 
2009. E tenho a felicidade de comunicar que no Ma-

ranhão a tendência Construindo Um Novo Brasil ven-
ceu essa primeira etapa; entretanto, lá a eleição será 
definida no segundo turno. O companheiro Monteiro, 
candidato à presidência estadual, obteve o maior nú-
mero de votos nesse 1º turno.

Nosso candidato à presidência nacional, Zé Du-
tra, também foi vitorioso no nosso Estado. Destaco 
que o PT é um dos únicos partidos que escolhe sua 
direção através desse processo de eleição direta jun-
to aos seus filiados. Esse é o mais puro exercício da 
democracia. 

Quero então cumprimentar aqui não só o compa-
nheiro Monteiro, mas todos os envolvidos nesse pro-
cesso, todos os candidatos eleitos, e também os que 
não foram eleitos. Mostramos mais uma vez o porquê 
da força do nosso partido.

Não poderia deixar de parabenizar o Governo 
Federal pela regularização de vários territórios qui-
lombolas em 14 Estados brasileiros, desapropriando 
342 mil hectares de terras e beneficiando mais de 3,8 
mil famílias. No meu Estado, o Maranhão, o Governo 
regularizou o território quilombola Mata de São Bene-
dito, situado no Município de Itapecuru Mirim.

Com o decreto assinado na segunda-feira pelo 
Presidente Lula, as famílias beneficiadas receberão 
em breve os títulos de domínio definitivo das terras, 
que são coletivos e inalienáveis, onde as comunidades 
poderão ser contempladas com políticas públicas bá-
sicas como o PRONAF, o Bolsa-Família e o Programa 
de Aquisição de Alimentos.

Parabéns ao Governo Federal por promover essa 
reparação a essas comunidades tão sofridas.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, dando prosseguimento aos entendimen-
tos entre Brasil e França sobre acordos de cooperação 
de diversa natureza e em diversos âmbitos, teremos, 
sexta-feira, em Macapá, reunião importante do Pro-
grama Operacional de Cooperação Transfronteiriça, 
com a presença de autoridades do Governo Federal, 
do Governo do Amapá e da Guiana Francesa.

Na semana vindoura, estarei com uma delega-
ção do Amapá, que inclui o Deputado Estadual Paulo 
José, em Lyon, na França, para também debater essa 
cooperação sob o ponto de vista mais regional, levan-
do em consideração a construção da ponte binacional 
sobre o Rio Oiapoque. Antes disso, também é preci-
so ser feito um acordo sobre transporte de veículos e 
trânsito de pessoas.

É com essa perspectiva que esperamos que es-
ses acordos tenham sucesso absoluto, para melho-
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rar a relação entre Brasil e França, Amapá e Guiana 
Francesa.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
faço uma breve intervenção para dizer que a bancada 
do Rio de Janeiro tem defendido de forma reiterada 
os interesses do Estado na questão do petróleo. Toda 
essa mudança que se faz para alterar o regime de 
concessão para um sistema de partilha causou todo 
o problema ora em discussão.

Acho que temos feito nosso trabalho. Vamos nos 
articular com outras lideranças, visando manter aquilo 
que é direito do Estado do Rio de Janeiro, para que 
ele não seja subtraído, em função daquilo que acredi-
tamos ser o mais correto e justo.

O Governador do meu Estado poderia aproveitar 
o momento. Seu contencioso é com o Governador de 
Pernambuco, que vem liderando uma posição contrá-
ria aos interesses do Rio de Janeiro. Ambos são muito 
próximos ao Presidente da República. Nada melhor do 
que S.Exa. para mediar essa situação, convidando o 
Governador Sérgio Cabral, que diz ser tão seu ami-
go, e o Governador Eduardo Campos para se sentar 
à mesa e buscar uma solução que seja a mais correta 
para o meu Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Geraldo Simões.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em meus pronunciamentos nesta tri-
buna busco sempre destacar fatos positivos e transmitir 
otimismo e esperança para aqueles que vão me ouvir 
ou ter acesso a meus pronunciamentos. No entanto, 
hoje quero transmitir minha indignação. 

Itabuna, município no qual nasci e vivi toda mi-
nha vida, onde construí minha trajetória política, nesta 
semana figurou em primeiro lugar em 2 importantes 
indicadores sociais.

Itabuna ganhou os títulos de município tricampeão 
em dengue e de cidade de maior violência para os jo-
vens. E não são títulos elaborados a partir de opiniões, 
“achismos” ou visões preconceituosas. São indicadores 
objetivos, baseados em estudos sérios, realizados de 
forma isenta pelos órgãos federais responsáveis.

Ontem, 24 de novembro, o Ministério da Saúde 
divulgou o novo relatório sobre a infestação das larvas 
do mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti. 
O levantamento foi feito em 157 municípios. Deles, 10 
estão em situação de risco da doença e 102 estão em 
situação de alerta. Infelizmente, não foi surpresa para 
mim e para a maioria dos habitantes de Itabuna o fato 
de o município apresentar o maior índice de infestação 

de todo o Brasil. Somos testemunhas de como as últi-
mas administrações têm tratado a cidade, deixando-a 
praticamente abandonada.

No estudo divulgado pelo Ministério da Saúde, 
diversos fatores podem ser considerados responsá-
veis pelo agravamento da infestação, desde o serviço 
de água, a limpeza urbana, a atuação de agentes de 
saúde, as campanhas de esclarecimento da população 
etc. Todas estão vinculadas à capacidade de gestão 
e iniciativa do poder público local. Falo isto por experi-
ência própria. Existem condições gerais, econômicas 
e sociais que independem das autoridades locais. No 
entanto, dentro dessas condições imperantes para 
todos, que um município se coloque como o de pior 
índice de infestação, isto só depende da incapacidade 
do administrador local. E esse mérito do atual prefeito 
é facilmente reconhecido pelo povo de Itabuna.

Quanto à violência, o Ministério da Justiça de-
senvolve, através do Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania (PRONASCI), em parceria com 
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, importante 
trabalho sobre a juventude e prevenção da violência. 
Entre as atividades desenvolvidas está o estudo do 
“Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência em mu-
nicípios com mais de 100 mil habitantes”. Neste estu-
do, ao se analisar os 43 municípios mais violentos do 
País, Itabuna fica em 1º lugar. E isso significa que, de 
todos os municípios estudados no Brasil, Itabuna é o 
mais perigoso.

Os jovens de Itabuna não merecem isto; os pais 
e mães, todos os habitantes de Itabuna merecem me-
lhores condições de vida. E a possibilidade de viver 
em paz é um dos mais importantes indicadores de 
qualidade de vida.

Assim como a saúde, a diminuição da violência 
é uma questão complexa que não depende apenas do 
aparato policial. Todos sabemos que políticas públicas 
de atenção às necessidades básicas e de apoio a pro-
gramas de atenção e apoio à juventude podem redu-
zir, em muito, o índice de violência. Tanto a segurança 
como essas políticas têm que ser aplicadas localmente 
para dar resultados.

Nesse sentido, fica cada vez mais patente a in-
capacidade do atual prefeito em ter sensibilidade para 
identificar as necessidades prioritárias do município 
(o que parece incrível, pois estas necessidades são 
gritantes) e para articular-se com outras instâncias de 
governo e melhorar a atenção dada a Itabuna.

Sem dúvida nenhuma, se houvesse um estudo 
nacional sobre a incompetência na gestão pública, o 
Capitão Azevedo receberia o 1º lugar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Albano Franco.
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O SR. ALBANO FRANCO (PSDB-SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, registro com sa-
tisfação, desta tribuna, a declaração do gerente geral 
da Unidade de Negócio de Exploração e Produção da 
PETROBRAS em Sergipe e Alagoas, Dr. Eugênio De-
zen, de que “o mar de Sergipe é considerado a área 
com maior potencial em águas profundos do Nordes-
te”, e, mais ainda, que cerca de 1 bilhão de dólares 
serão investidos pela PETROBRAS no próximo ano, 
respectivamente nos Estados acima referidos.

Essa visão técnica do Dr. Dezen traz muita es-
perança para o meu Estado, pois Sergipe precisa de-
senvolver sua economia, não só com investimentos da 
iniciativa privada, mas também com projetos do setor 
público e do próprio Governo Federal.

O anúncio do gerente geral da PETROBRAS em 
Sergipe e Alagoas nos dá um certo conforto pois, neste 
ano de 2009, o que presenciamos foi uma queda da 
produção de Piranema, fato este que causou uma série 
de problemas para prefeituras que recebiam royalties 
decorrentes dessa produção e viram suas receitas di-
minuírem de mês a mês.

Auguro que as palavras desse competente téc-
nico se concretize e que meu Estado venham a ser 
olhadas, no próximo ano, com mais destaque pela 
PETROBRAS, bem como que essa empresa se de-
senvolva e com brevidade inicie a exploração do pré-
sal em Sergipe.

Digo isto amparado em pesquisa do DIEESE, que 
constata que a produção total de petróleo no mar de 
Sergipe, que corresponde a 25,40% da produção total, 
teve um aumento de 46,68% em setembro de 2009, 
comparada com agosto de 2009, com uma produção 
total de 56,8 mil metros cúbicos no mês. Em relação 
ao mesmo mês do ano passado, a produção teve uma 
queda de -19,45%; no acumulado de janeiro a setem-
bro de 2009, comparado com o mesmo período do ano 
passado, a queda da produção foi de -34,43%.

Portanto, seria muito bom para o País, para o 
Nordeste e para Sergipe que em 2010 pudéssemos 
ver o aumento da produção e, consequentemente, a 
recuperação dessa queda de produção de petróleo no 
mar de Sergipe. 

Era o que tinha a dizer.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na Comis-
são Especial que analisa a PEC nº 391, de 2009, de-
batemos com os agentes de saúde a construção da 
proposta que atende à categoria em todo o Brasil.

A PEC nº 391, de 2009, está pronta para ser vo-
tada pelo Plenário desta Casa. A Relatora, Deputada 
Fátima Bezerra, já acertou com o Colégio de Líderes 
sua inclusão na pauta e sua votação. A proposta be-

neficia 300 mil agentes que atuam em mais de 90% 
dos municípios, 17% dos quais não recebem sequer 
o salário mínimo. Por isso, é urgente que esta Casa 
aprove essa proposta e dar mais um passo para que 
o Estado brasileiro garanta a esses trabalhadores o 
direito a um piso salarial e a um plano de carreira.

É importante o trabalho que os agentes de saú-
de prestam à saúde pública e à Nação brasileira. Por 
esse motivo, Sr. Presidente, reforçamos o pedido para 
a inclusão dessa PEC na pauta do dia de hoje.

Peço, Sr. Presidente, a divulgação deste pronun-
ciamento nos órgãos de comunicação desta Casa.

O SR. IRAN BARBOSA (PT-SE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente quero fazer 
coro às vozes de todos os que têm se expressado, 
homenageando as mulheres neste dia de luta contra 
a violência. 

Aproveito o ensejo para registrar importante acon-
tecimento: no dia de hoje, encerrar-se-á a etapa estadu-
al da Conferência Nacional da Educação, em Sergipe, 
da qual tive a oportunidade de participar da solenidade 
de abertura; inclusive, fui um dos palestrantes do eixo 
temático abordado na Conferência e pude acompanhar 
toda a construção dessa etapa, participando das audi-
ências públicas e das conferências intermunicipais.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, quero comunicar um 

fato, extremamente grave que ocorreu em meu Esta-
do. Trata-se do assassinato de mais uma pessoa, em 
Sergipe, por homofobia. 

O caso é preocupante e, infelizmente, não é iso-
lado. O assassinato só ajuda a confirmar os dados do 
Grupo Gay da Bahia, que colocam Sergipe como o 
Estado que, relativamente, oferece maior risco para 
gays e travestis, e a Região Nordeste como a mais 
perigosa para a população LGBT. 

Só este ano, 3 homossexuais foram mortos em 
Sergipe. De 1984 para cá, são 88 mortos. Os números 
são assustadores, o que nos faz ter a certeza de que é 
preciso aprovar, o mais rápido possível, no Congresso 
Nacional, o Projeto de Lei nº 122, de 2006, que tramita 
no Senado e criminaliza a homofobia.

A aprovação do projeto de lei que criminaliza a 
homofobia é fundamental para garantirmos o mínimo 
de cidadania e segurança aos homossexuais. Como 
Estado Democrático de Direito não podemos aceitar 
nem tolerar práticas sociais e institucionais que crimi-
nalizem, estigmatizem ou marginalizem cidadãos por 
motivos de sexo, orientação sexual ou identidade de 
gênero.

Digo isto porque são assustadores os dados que 
mostram a violência contra a população LGBT. Só no 
ano passado, segundo pesquisa do Grupo Gay da 
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Bahia, 190 homossexuais foram assassinados no Brasil. 
Isso representa que 1 homossexual é morto a cada 2 
dias no País: um aumento de 55% em relação ao ano 
de 2007. E Pernambuco voltou a ser o Estado mais 
violento, com 27 assassinatos, e o Nordeste, a região 
mais perigosa: um gay nordestino corre 84% mais risco 
de ser assassinado do que no Sudeste/Sul.

Entre as vítimas há gays pertencentes a todos 
os setores profissionais, de gari a empresário. As pro-
fissões mais vulneráveis a esses crimes de ódio são: 
travestis profissionais do sexo, cabeleireiros, professo-
res, vendedores e comerciantes, profissionais liberais: 
dentistas, médicos, engenheiros, advogados.

É preciso que todos, sociedade e governos, se 
empenhem para que estes dados não se repitam e que 
não tenhamos mais vítimas de crimes homofóbicos. 
Lembro-me de que no ano retrasado, no ano passado 
e neste ano estive nesta tribuna tratando do mesmo 
assunto, e de lá para cá em nada avançamos.

É preciso empenho do Governo Federal e do 
Congresso Nacional para aprovarmos projetos para-
dos na Câmara e no Senado há anos e que ajudam 
no avanço da cidadania e no fortalecimento dos direi-
tos humanos. 

Lembro, que, embora a Constituição de 1988 
tenha consagrado os princípios da dignidade da pes-
soa humana, da não discriminação e da igualdade, 
até hoje nenhuma lei infraconstitucional voltada para 
a promoção da cidadania de LGBT foi aprovada no 
Congresso, como a que criminaliza o preconceito ra-
cial, por exemplo. 

O Projeto de Lei nº 1.151/95, que disciplina a 
união civil entre pessoas do mesmo sexo, de autoria 
da ex-Deputada Marta Suplicy, tramita há 13 anos 
nesta Casa.

Essa lacuna colabora para o aumento da violên-
cia contra os homossexuais. É preciso garantir políti-
cas públicas voltadas ao avanço da cidadania e dos 
direitos humanos para os LGBTs. Entendo que a luta 
é permanente e deve ser feita por todos os setores da 
sociedade, todos os dias. 

Aproveito a oportunidade para me solidarizar e 
me somar às lutas e ao trabalho desenvolvido pelos 
grupos e movimentos que em Sergipe cuidam dos in-
teresses da população LGBT.

Ainda outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, quero manifestar uma 

preocupação de boa parte dos historiados e da po-
pulação do meu Estado. Trata-se do Centro Histórico 
de Aracaju, que necessita ser revitalizado. São pra-
ças, palácios, prédios tombados, ruas e avenidas que 
contam a história da nossa Capital, surgida em meio 

a charcos e riachos no século XIX, e que precisam de 
maiores cuidados e investimentos há anos.

Esse não é um problema que apenas Aracaju 
vive, mas uma situação que atinge praticamente boa 
parte das capitais e cidades de médio e grande porte 
brasileiras, fruto, inclusive, do crescimento mal plane-
jado dos municípios.

No caso de Aracaju, por conta da falta de inves-
timentos no Centro Histórico, há muitos imóveis fecha-
dos, desde casas a lojas. A revitalização é importante 
para que a região do Centro volte a ser habitada, valo-
rizada, e, em especial, para que a história de Aracaju 
seja preservada. 

Aproveito a ocasião para fazer um apelo ao Pre-
feito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, para que acelere 
o projeto de revitalização do Centro Histórico, já em 
curso pela Administração Municipal, e em consonân-
cia com o que ele anunciou em recente audiência que 
tivemos.

Quero comunicar, ainda, que os problemas do 
Centro Histórico de Aracaju, foram trazidos pela im-
prensa, nesta semana. Na reportagem “Centro His-
tórico de Aracaju sofre com a falta de investimento”, 
publicada pelo Jornal Cinform, o professor de História, 
Sociedade e Cultura do CAIC, escola estadual locali-
zada no Bairro Industrial, José de Oliveira Brito Filho, 
relata sua preocupação, que acredito seja de todos os 
aracajuanos. A preocupação do professor e de seus 
alunos tem a minha total solidariedade. 

Era o que tinha para o momento. Muito obrigado.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, há 2 matérias em pauta de suma im-
portância para a sociedade brasileira. Uma delas é uma 
PEC de minha autoria, que obteve apoio de todos os 
Parlamentares desta Casa – inclusive todos os Líderes 
já a assinaram – para que entre em votação. 

Pedimos a V.Exa. que, tão logo seja possível, 
convoque sessão extraordinária para essa votação. 
Esse seria o caminho mais simples, haja vista que 
todos os Líderes concordam com o relatório da De-
putada Fátima Bezerra, bem como com essa PEC de 
minha autoria, que dispõe sobre a normatização em 
todo o Brasil das profissões de agente de combate 
a endemias e de agente comunitários de saúde, até 
porque são a porta de entrada do sistema SUS. Não 
é gasto para os Prefeitos, mas investimento e saúde 
para o povo.

A outra matéria é a PEC nº 300, de 2008, que 
garante, acima de tudo, a normatização da remunera-
ção para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. 
Houve mobilização em todos os Estados da Federação 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 66903 

no sentido de garantir essa remuneração aos integran-
tes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Comis-
são Especial acaba de aprovar a Proposta de Emen-
da à Constituição nº 300, de 2008, que conta com o 
nosso apoiamento e garante melhores salários e um 
plano de carreiras para a Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros, e chamo atenção para a necessidade 
também de aumentar o efetivo dessas categorias em 
todo o País.

A segurança da população, tanto nas ruas como 
em casos de acidentes graves e incêndios, depende de 
uma ação rápida. Com 191,5 milhões de habitantes, o 
Brasil dispõe de um efetivo de 600 mil policiais milita-
res. Se esse contingente fosse distribuído igualitaria-
mente entre as 27 unidades da Federação, teríamos 
1 policial para cada 318 habitantes, número inferior ao 
recomendado pela Organização das Nações Unidas, 
que é de 1 policial para cada 250 habitantes. 

Quanto às brigadas do Corpo de Bombeiros, ape-
nas 635 dos 5.565 municípios são cobertos com esse 
importante serviço. Dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística do ano de 2008 apontam para 
uma cobertura de apenas 11,41% em todo o território 
nacional. Nesse caso, a ONU recomenda 1 bombeiro 
para cada 1.000 habitantes, ficando claro que estamos 
bem distante do ideal.

O quadro apresentado mostra quão fragilizado 
está o segmento de segurança pública no País, e a 
aprovação da PEC nº 300, de 2008, que em breve 
chegará ao plenário desta Casa, corrigirá uma parte 
desse problema, que exigirá num futuro breve a rea-
lização de mais concursos para o aumento do efetivo 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. 

Nossa esperança é de que a PEC nº 300/08 rece-
ba a mesma atenção dada pelo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva aos PMs do Distrito Federal. Isso porque 
no último dia 6 de novembro foi sancionada a lei que 
estabelece o novo plano de carreira da categoria dis-
trital, com um aumento imediato de 68,4% no salário 
dos profissionais e líquido inicial de R$4 mil. 

A valorização tem de ser para todos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a mobi-

lização da categoria por todo o país vem ganhando a 
adesão de oficiais superiores da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros, bem como da sociedade civil 
organizada. Em Fortaleza, no último dia 8, mais de 10 
mil pessoas participaram de uma caminhada pelas ruas 
do Centro em defesa da PEC nº 300/08. Lado a lado 
com o Presidente da Associação dos Cabos e Solda-
dos Militares do Ceará, Flávio Sabino, do subtenente 
P. Queiroz, presidente da Associação dos Praças da 
Polícia Militar do Ceará, e do cabo Patrício, Deputado 

distrital e presidente da Associação Nacional de Praças, 
reafirmamos nossa luta pela valorização da categoria 
e por salários dignos.

No caso específico do Ceará, ressalto que, além 
de todas as 14 faixas salariais estarem abaixo das do 
Distrito Federal, o efetivo é a metade do recomenda-
do pela ONU. Com 14.398 policiais militares, o Estado 
dispõe de apenas 1 policial para cada 568 habitantes. 
Já o Corpo de Bombeiros – que vem desenvolvendo 
relevante trabalho, mesmo diante das enormes difi-
culdades estruturais, sob o comando do Coronel João 
Vasconcelos –, conta com um efetivo de 1.680 homens, 
ou seja, 1 bombeiro militar para cada 4.872 habitan-
tes, dado que o Censo 2007 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE computou no Estado 
8.185.286 habitantes.

Por fim, destaco as observações feitas em artigo 
do bacharel em Segurança Pública, especialista em 
Direito pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR e 1º 
tenente da PM do Ceará Fábio Araújo de Holanda Sou-
za. Segundo ele, a fixação do piso na forma proposta 
é correta, justa, devida e usual dentro do ordenamen-
to jurídico. Ele destaca ainda que, como ocorreu na 
educação, a aprovação do piso dos militares forçará 
alguns irresponsáveis governantes a dar uma digna 
contraprestação a quem dedica a sua vida à proteção 
da sociedade.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados e todos os que assistem a esta sessão ou 
nela trabalham: 

Os Estados do Rio e Espírito Santo podem perder 
uma boa parcela das receitas com royalties de petróleo 
nas áreas já licitadas do pré-sal. 

O Governador de Pernambuco, Eduardo Campos 
(PSB), estimulou Deputados de Estados não produ-
tores do Nordeste a apresentarem uma emenda que 
estende a nova distribuição dos royalties para a área 
já licitada. Mudança de regras em pleno jogo!

A proposta altera o acordo feito pelo próprio Pre-
sidente Lula com os Estados produtores: por ele, a 
distribuição seria apenas para a área não licitada, que 
representa 72% do total. 

Se for aprovada a emenda da bancada do Nor-
deste, a receita do Rio poderá sofrer um baque nos 
próximos anos. Os Estados e municípios produtores 
recebem atualmente 52,5% dos royalties. A proposta 
para o novo regime de partilha prevê que, nas áreas 
ainda não licitadas do pré-sal, esse percentual seja 
reduzido para 34%, sendo 25% para os Estados, 6% 
para os municípios e 3% para os municípios com ins-
talações petrolíferas. A ampliação dessa nova divisão 
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para a parte do pré-sal já concedida criaria uma situa-
ção de incerteza jurídica para os Estados produtores, 
que já estão usando o dinheiro para suas despesas. 
Algum planejamento a partir de expectativas de receita 
já existe, Sr. Presidente.

A posição dos Governadores nordestinos, capi-
taneados por Eduardo Campos, visa barganhar mais 
recursos do petróleo, a curto prazo. O Governo Federal 
teria de concordar em ceder uma parcela do que irá 
arrecadar com os megacampos de Tupi, Iara e Júpiter 
por exemplo. Não os Estados produtores, que merecem 
legítima compensação!

A proposta abre brechas para que sejam discuti-
das outras questões do pacto federativo em vigor, como 
a Zona Franca de Manaus, o Fundo do Nordeste e os 
repasses para o Fundo de Participação dos Estados; 
por exemplo, hoje o Rio recebe R$600 milhões, en-
quanto Pernambuco recebe R$3 bilhões. 

É para essa “guerra” que vamos caminhar? 
Merval Pereira, em sua coluna em O Globo 

(25/11/09), afirma que:

“A divergência na base governista sobre 
a distribuição do pré-sal tem um fundo político 
que vai muito além do assunto em si, com re-
percussão na sucessão presidencial. (...) 

O Governador de Pernambuco coloca-se, 
com esse movimento, como um líder político 
do Nordeste, e parece estar interessado em 
ter um papel mais destacado na sucessão 
presidencial. O fato de os Deputados de Minas 
Gerais também estarem metidos nesse acor-
do indica que a proximidade do Governador 
Aécio Neves com o PSB pode ser maior do 
que a simples parceria que vem alimentando 
através dos encontros com o Deputado Ciro 
Gomes. (...) 

Há quem veja por trás desse movimento 
de Eduardo Campos a tentativa de inviabilizar 
o apoio do PMDB à candidatura da Ministra 
Dilma Rousseff à Presidência da República, 
ficando a vice-presidência com o PSB.”

O povo fluminense, capixaba e da República Fe-
derativa do Brasil merece bem mais que essas jogadas 
políticas menores! 

Agradeço a atenção.
O SR. SILAS CÂMARA (PSC-AM. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, novamente faço um regis-
tro importante nesta Casa sobre a Medida Provisória 
nº 458/09, transformada na Lei nº 11.952/09, que tem 
como objetivo regularizar a situação fundiária de terras 
federais na Amazônia Legal. 

Sr. Presidente, lá no Amazonas não se conseguiu 
avançar até agora na regularização fundiária em terras 
federais. Todos os dias faço este registro no plenário da 
Câmara. Hoje faço-o novamente, chamando a atenção 
do Presidente Lula, do Ministro Guilherme Cassel, de 
todos os que estão envolvidos nessa situação, para 
que agilizem essa elaboração, esse procedimento no 
Estado do Amazonas, já que isso prejudica em muito 
os produtores. 

Registro que os Municípios de Apuí, de Mani-
coré, de Humaitá e os demais do sul do Amazonas 
aguardam ansiosamente, pois se encontram na mes-
ma situação. 

O SR. DOMINGOS DUTRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmen-
te, desejo aos agentes comunitários de saúde e aos 
agentes de combate a endemias boa sorte. Espero 
que a PEC seja pautada hoje e que este Plenário, em 
homenagem à população pobre, que precisa de saúde 
pública de qualidade, aprove-a.

Quero registrar com pesar o falecimento do com-
panheiro Alcy Arruda, ex-Vereador, ex-Presidente da 
Câmara Municipal de Lago do Junco, no Maranhão, 
que deixa viúva Zélia Arruda, também ex-Vereadora 
do PT, e 4 filhos.

Em nome do PT do Maranhão, que presido até 
o momento, quero lamentar o falecimento prematuro 
desse companheiro. Apresento à família, neste mo-
mento de dor, nossa solidariedade, e ao mesmo tem-
po estendo meu voto de pesar a todos os petistas do 
Maranhão, de forma especial aos petistas de Lago do 
Junco, que lutam por uma cidade mais justa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Sra. Deputada Angela Portela. 

A SRA. ANGELA PORTELA (PT-RR. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, gostaria apenas de expressar minha solidarie-
dade e meu apoio às milhares de mulheres que estão 
mobilizadas hoje, em todo o Brasil, por conta do Dia 
Internacional de Não Violência contra a Mulher.

Essa data foi definida pela ONU para fortalecer a 
luta das mulheres em defesa de sua integridade física 
e psicológica, e coincide com os 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres, campanha 
que se estende até o dia 10 de dezembro e que con-
centra inúmeras iniciativas em defesa da cidadania, da 
solidariedade, da igualdade de gêneros e do respeito 
às diferenças. 
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Do dia 22 a 25 de novembro, no Município de São 
João da Baliza, as mulheres do sul do Estado estarão 
reunidas para definir uma pauta de combate à violên-
cia doméstica e familiar.

Muito obrigada.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, agradeço aos Parlamentares a aprovação, 
nas Comissões da Casa, do projeto de minha autoria 
que reforça e garante que a faixa de pedestre se torne 
uma obrigação nacional. 

Lamentamos que no último relatório do projeto 
tenha sido incluído um adendo em que se coloca a pos-
sibilidade de se juntar um determinado número de pes-
soas nas grandes vias para se garantir a travessia.

O projeto foi para o Senado. Precisamos fazer 
o esforço necessário junto ao Senado para que seja 
aprovado na sua forma original, porque a campanha 
“Dê sinal de vida, respeitando a faixa de pedestre” 
pode, sim, ser educativa, válida para o Brasil inteiro. 
Com ela poderemos reduzir o número de mortes no 
trânsito brasileiro. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro re-
afirmo nosso compromisso com os 300 mil agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate a en-
demias espalhados por todo este País, que aguardam 
com expectativa a votação hoje da PEC nº 391/09, 
que efetivamente lhes garante um piso salarial. Todo 
o nosso apoio e esforço para que isso ocorra no dia 
de hoje. 

Trago também uma bela notícia, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. Estive na sexta-feira, 20, com 
o Governador André Puccinelli e diversas autoridades 
estaduais de Mato Grosso do Sul, participando do lan-
çamento da pavimentação asfáltica da Rodovia MS-178, 
que liga Bonito a Bodoquena. É uma iniciativa que coroa 
o trabalho que estamos fazendo pela consolidação do 
turismo numa região que tem as mais belas paisagens 
naturais do planeta, sendo visitada todos os anos por 
milhares de turistas de todo o mundo, o que resulta 
em empregos na região, pois as atividades turísticas 
estão entre as que mais empregam.

A pavimentação dessa rodovia também torna 
realidade um antigo sonho da população da região 
sudoeste do Estado e do Pantanal, luta pela qual a 
bancada federal de Mato Grosso do Sul se aliou ao Go-
verno estadual e ao Governo Federal para viabilização 
dos recursos para a sua execução. Na primeira e na 
segunda etapa serão aplicados R$28 milhões, R$19 
milhões oriundos da União e R$9 milhões do Governo 

do Estado. No total, a pavimentação deverá consumir 
recursos da ordem de R$60 milhões.

Trata-se de uma obra que vai proporcionar o 
crescimento do número de turistas em Jardim, Bonito, 
Bodoquena e em todo o Pantanal. Cremos ainda que 
o aumento do fluxo de visitantes com destino a Bonito 
e a Bodoquena, em especial, exigirá a ampliação da 
rede hoteleira e do número de restaurantes, estabe-
lecimentos noturnos de entretenimento, agências de 
viagem e empresas de transporte e de prestação de 
serviços na área de turismo, o que vai incrementar e 
profissionalizar muito o turismo na região.

Com a nova ligação rodoviária, o Município de 
Bodoquena, que também possui belas paisagens na-
turais, terá a chance de integrar um roteiro turístico – 
Bonito-Serra da Bodoquena-Pantanal –, diversificando 
a economia local. O turismo, indústria que não polui, 
incrementará a economia. Cria-se também a possibili-
dade da formação de um novo polo do ecoturismo em 
Mato Grosso do Sul. 

Por outro lado, a pavimentação da MS-178 é 
considerada fundamental para interligar os 2 maiores 
destinos do turismo em Mato Grosso do Sul: as atra-
ções de Bonito e Jardim e as belezas dos municípios 
pantaneiros.

Sr. Presidente, nobres pares, temos sido parcei-
ros dessa região ao longo de todo o nosso mandato 
aqui nesta Casa, objetivando melhorar as estruturas 
dos municípios, a fim de que possam receber ade-
quadamente seus visitantes. Foi iniciativa minha, por 
exemplo, a completa reforma da Rodoviária Tito Var-
gas, de Bonito, com recursos, da ordem de R$300 mil, 
que viabilizamos junto ao Ministério do Turismo, com 
a contrapartida do Município. A rodoviária, que antes 
não passava de um galpão, hoje pode dar acolhimento 
adequado aos que por ali transitam.

Outra obra que nos enche de orgulho é a revi-
talização da Rua Coronel Pilad Rebuá, a principal via 
de acesso daquela cidade, que recebeu um projeto 
paisagístico moderno, com alargamento das calçadas, 
substituição do piso, colocação de bancos, canteiros, 
plantas e pórticos. Já foi investido nesse projeto R$1,8 
milhão. Trata-se de uma obra que está mudando ra-
dicalmente o perfil urbano de Bonito, que, além das 
suas belezas naturais, hoje encanta os turistas com 
uma avenida planejada, humanizada, revitalizada e 
aconchegante. Agora estamos trabalhando para a libe-
ração de aproximadamente R$1 milhão para a terceira 
e última fase da obra.

É bom salientar que para Bodoquena também 
viabilizamos recentemente uma emenda ao Orçamento 
Geral da União de 2009, no valor de R$390 mil, para 
construção do terminal rodoviário do município, já que 
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essa é uma das poucas cidades do Estado que ainda 
não tem terminal rodoviário. Nessa obra a Prefeitura 
de Bodoquena vai investir R$61,4 mil, totalizando um 
investimento previsto de R$451,4 mil. Também viabi-
lizamos, na revisão do PAC Saneamento, gerido pela 
Fundação Nacional de Saúde, R$2,2 milhões para 
obras de saneamento que, somados com outros re-
cursos atualmente executados, farão com que a rede 
de esgoto cubra 100% do município. 

Na mesma vertente de propiciar melhor estrutura 
para esses municípios, vale lembrar que foi um trabalho 
nosso, em conjunto com o Prefeito de Jardim, Evandro 
Bazzo, que possibilitou a ampliação e a reforma com-
pleta do Centro de Atendimento ao Turista – CAT Júlio 
Ferreira Bastos, cujo prédio foi ampliado e reformado, 
e vem, com a nova estrutura, contribuindo para o de-
senvolvimento do setor de turismo naquele município, 
atendendo milhares de visitantes todos os anos. 

Como se vê, Sr. Presidente, nobres pares, nossa 
atuação é em favor do turismo na região sudoeste de 
Mato Grosso do Sul, com o objetivo de desenvolver 
uma indústria limpa e rentável, cujos dividendos toda 
a população dos municípios impactados poderá colher, 
com um padrão de vida cada vez melhor.

Muito obrigado pela atenção.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer coro 
com aqueles que estão pedindo à Mesa que coloque 
em votação a PEC que beneficiará 300 mil agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às en-
demias. 

Como hoje é o Dia Internacional de Combate à 
Violência contra a Mulher, peço licença aos homens 
para homenagear essas mulheres que têm tido im-
portante papel não apenas na área da saúde como 
na luta pela igualdade de direitos dos homens e das 
mulheres. 

Parabéns às mulheres! 
E mais: vamos votar essa PEC para resolver 

um grande problema, que aflige muitos trabalhadores 
brasileiros nessa área. Parabéns também à Relatora 
Deputada Fátima Bezerra, que tem feito um grande 
esforço para isso acontecer. 

Vamos à luta, e vamos ganhar essa batalha!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à Sra. Deputada Fátima Bezerra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, participei 
ontem da reunião do Colégio de Líderes, ocasião em 
que obtivemos o apoio unânime dos Líderes desta 
Casa, bem como do Presidente Michel Temer, para 
votação da PEC nº 391/09, que trata do piso salarial 
dos ACS e dos ACE. 

Portanto, o apelo que fazemos agora, associando-
nos a vários outros Parlamentares em seus pedidos, é 
no sentido de que a Oposição, que está fazendo obs-
trução ao debate do pré-sal, concorde com a realiza-
ção de uma sessão extraordinária mais tarde, em que 
o primeiro item da pauta seja a PEC nº 391/09. 

A matéria é extremamente relevante, e conta 
com o apoio tanto da bancada da Situação quanto da 
Oposição. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, venho a esta tribuna para 
me solidarizar com a companheira Fátima Bezerra, do 
Rio Grande do Norte, no sentido de votarmos o mais 
rapidamente possível a PEC dos agentes de combate 
às endemias.

Falo em nome do Rio de Janeiro, porque sei do 
trabalho que essas pessoas realizam nas comunida-
des carentes. Na Zona Oeste, onde somos cercados 
por comunidades carentes, eles fazem um trabalho 
excepcional, e muitos deles não recebem nem o salá-
rio mínimo. Por isso esperamos votar o quanto antes 
essa PEC.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amanhã 
estará na pauta do Senado o projeto que normatiza 
o quadro de taifeiros da Aeronáutica. Vamos reparar 
um erro de 65 anos. O PL nº 5919/2009, que discipli-
na o acesso de militares ativos e inativos oriundos do 
Quadro de Taifeiros da Aeronáutica – QTA a gradua-
ções superiores, até o grau de suboficial, deverá ser 
votado no Senado para depois então ser enviado ao 
Presidente para ser sancionado.

O PL serve de reparação a esses companheiros 
da Aeronáutica, que desde 1961 já haviam adquirido 
esse direito, que só agora será realmente cumprido.

Quero agradecer aos Deputados e aos Senado-
res que tiveram a sensibilidade de voltar em favor do 
PL nº 5.919/2009, a todos os taifeiros, que estiveram 
sempre nos corredores do Congresso lutando para a 
reparação de um erro que já durava muito anos, e tam-
bém ao Ministro da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
Juniti Saito, que sempre esteve sensibilizado com a 
causa dos taifeiros.

Com certeza a Câmara dos Deputados e o Se-
nado contribuíram de uma forma magnífica para a re-
paração de um grave erro cometido pela Aeronáutica 
durante vários anos. Esperamos agora a sanção do 
Presidente Lula para comemorarmos juntos com os 
taifeiros a conquista alcançada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
ainda falar sobre a reunião que tivemos ontem com o 
Presidente da ANTT, Bernardo Figueiredo, junto com 
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Vereadores da região de Seropédica e outros compa-
nheiros da bancada do Rio de Janeiro.

Fizemos a referida reunião para tratar de um 
caso que já se arrasta por vários anos: o pedágio na 
BR 465. 

A população volta a ficar sobressaltada com a pos-
sibilidade de se liberar, a partir do dia 1 de dezembro, o 
funcionamento das denominadas “cabines avançadas 
de viúva Graça”, ou “cabines de Bloqueio”, ou “cabines 
auxiliares”, ou ainda “viuvinha”, como é chamado o pe-
dágio da BR 465, antiga Rio-São Paulo. É um absurdo 
o que poderá acontecer com a liberação dessas cabi-
nes: a população, para atravessar de um bairro para 
o outro em Seropédica, sem utilizar sequer um trecho 
da BR 465, terá de pagar pedágio para a Nova Dutra, 
concessionária autorizada a explorar a rodovia! 

O mais triste de tudo isso é o descaso com a 
população, ignorando-se a realidade do Município de 
Seropédica, submetendo-se ao isolamento seus bairros 
e condenando-se a comunidade ao abandono, alijada 
de qualquer possibilidade de participar do processo 
de crescimento.

No caso do Pedágio de Viúva Graça e suas crias 
(“cabines avançadas de Viúva Graça”, ou “cabines de 
bloqueio”, ou “cabines auxiliares”, e ainda “viuvinha”), 
a solução é simples: basta que a Praça de Pedágio de 
Viúva Graça recue para local anterior ao acesso à BR 
465, antiga Rio-São Paulo, para o quilômetro 212, ou 
218, ou 220 da BR 116 sob concessão. Essa medida é 
menos agressiva e atende aos interesses da conces-
sionária de coibir o que chama de “fuga de motoristas” 
do pagamento de pedágio.

A ANTT comprometeu-se a convocar ainda esta 
semana uma reunião com a Nova Dutra para analisar 
se as cabines realmente vão prejudicar a população 
de Seropédica e da Zona Oeste. Estamos no aguardo 
da decisão da ANTT na próxima semana.

Caros companheiros, a população de Seropédica 
e da região clama por socorro. Precisamos resolver a 
situação dessas milhares de pessoas que perderão o 
direito de ir e vir assegurado na Constituição.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 
também que no domingo, dia 22, 3 policiais foram mor-
tos no Rio de Janeiro, 2 deles militares e 1 civil. Este é 
o retrato da violência no Estado: policiais que prestam 
serviço à comunidade estão tendo suas vidas arranca-
das pelo crime organizado no Rio de Janeiro.

O sargento Gerson Alves Rodrigues saía de uma 
festa em um clube em Bangu, por volta das 3h de do-
mingo, quando foi abordado por homens em um carro, 
que dispararam contra ele. Em Vigário Geral, por vol-
ta das 18h30 de domingo, o capitão da Polícia Militar 
Fábio Vinícius Almeida e o ex-policial civil Josemar de 

Oliveira, de 44 anos, foram baleados próximo a um dos 
acessos da favela. Segundo a polícia, eles poderiam 
estar envolvidos com a exploração ilegal de televisão 
a cabo e com grupos de milicianos.

Vejam só, nobres pares, nossos policiais convivem 
24 horas com o crime e precisam fazer “bicos” para 
poder complementar a renda familiar! Para se ter uma 
ideia, um soldado da PM do Rio de Janeiro recebe por 
mês de cerca de R$800,00 um valor extremamente 
baixo para sustentar uma família.

Precisamos voltar a PEC nº 300/08, que prevê 
a equiparação da remuneração dos policiais militares 
de todos os Estados com a da Polícia Militar do Distri-
to Federal, aplicando-se também ao Corpo de Bom-
beiros do Distrito Federal, no que couber, extensiva 
aos inativos. Precisamos equiparar os salários dos 
policiais militares e do Corpo de Bombeiros Militares 
de todos os Estados com os do Distrito Federal. Essa 
PEC deverá atender cerca de 700 mil, pessoas entre 
policiais e bombeiros militares, além dos inativos, em 
todo Brasil.

É vital para o bom desempenho dos policiais que 
a remuneração seja compatível com a importância e 
com o grau de periculosidade da função.

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero registrar meu protesto por uma notícia do 
jornal Folha de S.Paulo, que divulga nosso nome na 
lista de Deputados que obtiveram serviços jornalísti-
cos de uma empresa fantasma. Quero dizer que isso 
não é verdade. Os trabalhos foram prestados ao nosso 
gabinete por um jornalista. O Presidente Michel Temer 
inclusive esteve no nosso gabinete e deu entrevistas. 
Aquilo é parte do trabalho que fazemos, e buscaremos 
aqui a verdade. 

Não é possível que alguém jogue na imprensa 
nome de Deputados que prezam pela sua honorabili-
dade. Não concordamos com isso. Vou pronunciar-me 
mais nesta Casa. Tenho provas de que as notas são 
reais, são identificadas, temos recibos, e não aceitamos 
que alguém coloque nossos nomes na mídia como se 
estivéssemos desviando verba de gabinete. 

Temos que resolver o problema, Sr. Presidente. 
Com certeza esta Casa tem que reagir a essas notí-
cias maldosas que denigrem a imagem dos Deputa-
dos desta Casa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Co-
munico que sou totalmente favorável à PEC que con-
cede o piso salarial e o plano de carreira aos agentes 
comunitários de saúde, esses valorosos brasileiros e 
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aliados da saúde que fazem um trabalho meritório em 
nosso País. A Relatora dessa PEC é a querida Deputa-
da Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. 

Quero dizer que o projeto tem meu total e abso-
luto apoio. Eu conheço a realidade do interior. Sou de 
Serra Talhada, Pernambuco, um Município do interior 
que tem dezenas de agentes comunitários de saúde 
em 9 distritos e 4 povoados. Esses valorosos compa-
nheiros previnem, orientam, fazem o trabalho da ver-
dadeira medicina, a medicina profilática. 

Um abraço fraterno a todos. Envidaremos todos 
os esforços para que seja aprovado esse projeto.

Quero louvar também o comportamento exemplar 
que têm tido nesta Casa esses agentes, o que valori-
za cada vez mais o trabalho que realizam em prol da 
saúde do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Maria Helena.

A SRA. MARIA HELENA (Bloco/PSB-RR. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero registrar 
que amanhã, dia 26 de novembro, comemoram-se 
os 34 anos de criação da Polícia Militar de Roraima. 
Coincidentemente, hoje nós aprovamos o parecer do 
Deputado Major Fábio à Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 300, de autoria do Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, que prevê isonomia salarial para todos os policiais 
militares e bombeiros militares deste País.

Quero cumprimentar a Polícia Militar do meu 
Estado, agradecer-lhe e com ela solidarizar-me. Nós, 
Parlamentares de Roraima, estamos aqui lutando para 
que a matéria seja aprovada neste plenário e para 
incluir os policiais e bombeiros militares dos extintos 
Territórios, por ser uma questão de justiça.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Ilderlei Cordeiro, 
último orador deste período.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, juntamente com 
a Deputada Maria Helena, quero registrar a grande 
aprovação da PEC nº 300/08 na Comissão Especial. 
Definitivamente, conseguimos reconhecer e mostrar 
que a segurança pública do País deve ter um salário 
melhor, igual ao de Brasília, que é um grande salário. 
Queremos também que os servidores dos Estados 
possam recebê-lo.

Conseguimos aprovar essa PEC na Comissão 
Especial. Foram muitas as discussões, muitos os desta-
ques, muitas emendas complementadas, mas fizemos 
o relatório definitivamente exemplar, junto com Major 
Fábio e Capitão Assumção. 

Pedimos ao Presidente da Casa que coloque em 
pauta a PEC nº 300/08, para que possamos aprová-la 

com uma votação tão bonita quanto a que ocorreu na 
Comissão Especial.

Como disse minha amiga Fátima Bezerra, também 
queremos aprovar hoje a PEC nº 391/09, dos agentes 
comunitários de saúde e dos agentes de combate à 
endemias, classe tão reconhecida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB-GO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos reiterar 
nosso pedido feito na semana passada, sobre a vota-
ção da PEC nº 391/09, que estabelece o piso nacional 
de salários para os agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias. É o terceiro item 
da pauta.

Está aqui a Sra. Relatora, Deputada Fátima Be-
zerra. Nós tivemos a oportunidade de presidir a Co-
missão Especial. 

Pedimos a todos que venham ao plenário para 
que possamos iniciar rapidamente a Ordem do Dia e 
votar essa PEC de fundamental importância para a 
saúde brasileira.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

samos aos pronunciamentos de 3 minutos. Com a pa-
lavra o Deputado Sebastião Bala Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, também quero cumprimentar 
os agentes comunitários de saúde, manifestando todo 
o meu apoio à PEC nº 391/09. 

Cumprimento igualmente os policiais militares, 
registrando apoio total à PEC nº 300/08, para isono-
mia, para equiparação salarial com a Polícia Militar 
do Distrito Federal, ou mesmo um piso salarial justo, 
digno, para quem faz a segurança pública em todos 
os Estados do Brasil.

E ainda nesta oportunidade, Sr. Presidente, que-
ro congratular-me com o Presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva, que há mais ou menos uma 
semana, ao lado do Presidente Sarkozy, defendeu a 
proposta de criação da Organização Mundial do Meio 
Ambiente.

Eu trago esse assunto à tribuna porque em 2007, 
ainda no primeiro ano de meu mandato, apresentei ao 
Presidente Lula uma indicação exatamente com esse 
teor, sugerindo a S.Exa. que levasse aos países ricos, 
ao Conselho de Segurança da ONU a proposta de 
criarmos a Organização Mundial do Meio Ambiente e 
o Conselho de Segurança Ambiental Global. 

Isso faz-se necessário, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em razão das mudanças climáticas, 
das pressões sobre o mundo inteiro do aquecimento 
global. 
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Há a expectativa de que com as metas que estão 
sendo levadas à Copenhague, mesmo que não sejam 
ainda propostas definitivas, seja necessário adiar a 
tomada de decisão final, mas essas metas e esses 
compromissos assumidos pelas nações do mundo 
inteiro precisam ser acompanhadas, precisam de al-
guma espécie de regulação por um órgão de âmbito 
mundial, capaz de mensurar se as nações estão cum-
prindo ou não as metas estabelecidas ou os compro-
missos assumidos. 

O Brasil, por exemplo, está assumindo compro-
missos importantes, de redução de emissão de apro-
ximadamente 40% até 2020. 

Sr. Presidente, sendo do Amazonas, eu não posso 
deixar de fazer um rápido comentário sobre entrevista 
concedida ontem pelo Governador do Rio de Janeiro 
Sérgio Cabral. 

O comportamento do Governador pareceu-me 
meio destrambelhado, ao acusar os Deputados de 
roubarem do Rio de Janeiro. Ora, o Governador Sérgio 
Cabral já foi Senador da República e Deputado Esta-
dual. Ele tem de respeitar o Parlamento!

Essa decisão tem de ser tomada levando-se em 
conta o mérito. É meritório para o Rio de Janeiro de-
fender os seus interesses? É meritório. Mas é meritó-
rio também para os outros Estados defenderem seus 
interesses? Também é meritório.

Repudio a fala do Governador Sérgio Cabral. Há 
que se respeitar o Parlamento brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero parabenizar o Prefeito de Nova Veneza, 
Rogério Frigo, por ter o Município que ele administra 
recebido uma indicação da Organização Mundial de 
Estados e Municípios e Províncias – OMEMP, órgão in-
ternacional que tem como objetivo reconhecer aquelas 
instituições públicas compromissadas com as questões 
sociais, políticas e econômicas, e com a elevação dos 
índices de qualidade de vida.

A escolha é feita por meio de um levantamento 
realizado pelo Ministério das Cidades, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estáticas – IBGE e pelo Jornal 
do Brasil sobre o Índice de Qualidade de Vida – IQV 
nas cidades brasileiras.

O Município catarinense de Nova Veneza, que se 
situa na região carbonífera, no sul do Estado, próximo 
à Criciúma, corresponde aos critérios de escolha da 
OMEMP: excelente crescimento econômico, bom nível 
de bem-estar da população local. Acrescente-se que, 
quanto ao índice de qualidade de vida, o Município 

apresentou resultados significativos graças aos avan-
ços da gestão, fato relevante para a indicação.

A homenagem, que está em sua 14ª edição, 
acontecerá na data de hoje, às 20h, no auditório Pe-
trônio Portela.

Cumprimento o amigo Prefeito Rogério Frigo, 
que tem desenvolvido um excelente trabalho à frente 
da gestão do querido Município de Nova Veneza. Cum-
primento também o Vice-Prefeito Marcos Spillere e os 
membros da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, 
desejando ainda mais prosperidade e desenvolvimento 
ao povo nova-venezino. 

Sr. Presidente, solicito seja dada ampla divulga-
ção ao meu pronunciamento pelos meios de comuni-
cação da Casa.

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado.

O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, venho a esta tribuna hoje para fazer a defesa do 
municipalismo brasileiro, haja vista que a data de 23 
de outubro, recém-transcorrida, é o Dia Nacional em 
Defesa dos Municípios, e o Senado realiza hoje uma 
sessão para marcar essa data. 

É muito árdua a luta dos municípios em busca de 
recursos, dada a péssima situação financeira por que 
passa cada um deles, de norte a sul do Brasil. 

Temos acompanhado de perto a batalha do pre-
sidente da Confederação Nacional dos Municípios – 
CNM, Paulo Ziulkoski, para melhorar as finanças dos 
municípios.

Ziulkoski, em mensagem da CNM divulgada pela 
Agência Senado, informa que a maior parte dos mu-
nicípios brasileiros é de pequeno porte. Somados, 
esses pequenos municípios ocupam 84,76% do ter-
ritório nacional. E, dos 5.564 municípios brasileiros, 
5.037 têm até 50 mil habitantes, sendo que mais de 
54% da população se encontram em cidades com até 
150 mil habitantes.

No Dia Nacional em Defesa dos Municípios, Pre-
feitos de todo o País organizaram várias manifestações 
para chamar a atenção do Governo Federal para a ne-
cessidade de ampliação dos repasses de verbas para 
as áreas de educação e saúde. Segundo o presidente 
da CNM, conforme divulgou a Agência Senado, os mu-
nicípios gastam atualmente 15% dos seus orçamentos 
com saúde, enquanto os Estados entram com 12%. A 
União deveria arcar com 10%, mas, segundo Ziulkoski, 
isso não tem ocorrido. Em 2008, a União gastou com 
o setor de saúde R$49 bilhões. Ziulkoski defende o 
aumento desses recursos.

Pois bem, as reivindicações da Confederação Na-
cional dos Municípios estão inseridas em proposta de 
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emenda à Constituição apresentada recentemente nes-
ta Casa e já denominada de “PEC dos Municípios”.

As pessoas vivem nos municípios, e é nos mu-
nicípios que precisam ter atendidas em suas necessi-
dades básicas de saúde, educação e segurança. Por 
isso, defendo uma revisão do atual pacto federativo, 
que privilegia a União com 60% de toda a arrecadação 
de impostos do País, enquanto os Municípios recebem 
de 15% a 17%. Para mudar essa realidade, a PEC nº 
406/09, de minha autoria, altera a distribuição dos re-
cursos para os entes federados. A proposta pretende 
fortalecer os municípios com a destinação de um per-
centual maior da arrecadação.

A PEC nº 406/09 propõe que se altere a redação 
de parte dos art. 158, inciso IV, 159 e 198 da Consti-
tuição Federal, aumentando de 25% para 30% a par-
ticipação dos municípios nas receitas de ICMS e de 
21,5% para 24,5% o percentual do Fundo de Partici-
pação dos Municípios – FPM.

A propósito da discussão da partilha dos royal-
ties, a única emenda que apresentamos ao projeto foi 
justamente no sentido de que os royalties fossem todos 
incluídos como integrantes do FPM, a fim de que se 
faça justiça a todos os municípios do Brasil. 

A PEC dos Municípios, que está em tramitação 
na Comissão de Constituição e Justiça – CCJ, tam-
bém determina que a União entregue 23,5% do pro-
duto das arrecadações das contribuições para que as 
Prefeituras apliquem em serviços de saúde pública, 
prioritariamente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a qualida-
de da saúde pode variar de um município para o outro, 
mas é quase sempre calamitosa, com longas filas nas 
unidades de saúde e consequentemente muita demora 
no atendimento. É preciso reconhecer que a principal 
razão dessa situação é a falta de recursos para os 
municípios, decorrente de uma distribuição injusta da 
arrecadação em todo o País.

Precisamos interromper esse ciclo arcaico da po-
lítica nacional, que mantêm os municípios subjugados 
ao Poder central e coloca os Prefeitos numa condição 
de submissão ao Governo Federal. Mais do que isso, 
o sistema atual permite que o Governo Federal trans-
forme a liberação de verbas em moeda de troca com 
os Deputados e Senadores no Congresso.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para uma breve intervenção, ao ilustre 
Deputado Lael Varella. V.Exa. tem 1 minuto.

O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nosso pujante agronegócio vem so-
frendo várias ameaças. Além de estar prestes a perder 

mais de 17 milhões de hectares de terras produtivas a 
título de reserva legal, proliferam as chamadas “fábri-
cas de índios”, uma espécie de MST vestido de índio 
que invade e aterroriza o campo brasileiro.

A revista Época traz uma matéria da maior gra-
vidade sobre um tal “Lampião Tupinambá”, que se 
autointitula cacique Babau e invade fazendas para 
conseguir a demarcação de uma reserva indígena. 
Segundo reportagem de Mariana Sanches:

“Babau é um dos líderes do grupo de 3 
mil pessoas que se autointitulam tupinambás, 
os primeiros índios com quem Pedro Álvares 
Cabral travou contato ao desembarcar em ter-
ras brasileiras. Desde 2004, ele e seu bando já 
invadiram 20 fazendas na região da Serra do 
Padeiro, localizada entre os municípios baia-
nos de Ilhéus, Buerarema e Una. De acordo 
com a Polícia Federal, os índios usam armas 
e recorrem à violência em suas invasões. Nos 
últimos cinco anos, Babau passou a ser con-
siderado por autoridades locais um inimigo 
público no sul da Bahia.”

Prossegue a reportagem: 

“As reivindicações dos tupinambás come-
çaram a transbordar para invasões em 2004. De 
acordo com os agricultores, os índios chegam 
às fazendas em bando, armados de escopetas 
e rifles, expulsam os não índios com ameaças 
de morte, destroem lavouras, incendeiam ca-
sas. “O modus operandi do grupo que se diz 
indígena é semelhante ao dos sem-terra”, 
afirma Pedro Holliday, juiz federal de Ilhéus. 
Holliday já deu 19 liminares de reintegração 
de posse, mas nenhuma foi cumprida. A Jus-
tiça entendeu que a operação de retirada dos 
índios de qualquer uma das fazendas poderia 
ser a faísca detonadora de uma explosão de 
violência na região.

Babau dá duas explicações para as in-
vasões. Uma é de ordem prática. “Foi preci-
so ocupar as terras porque a FUNAI estava 
demorando demais com a demarcação. Até 
2004 tínhamos 30 crianças desnutridas por 
falta de comida. E se é para pedir esmola à 
FUNAI preferimos morrer guerreando”, diz. A 
segunda é de natureza religiosa. “Nos nossos 
rituais sagrados, os encantados, os espíritos 
que olham por nós, nos disseram que era hora 
de retomar a nossa terra”.

Para quem está sob a ameaça das ações 
comandadas por Babau, as invasões de terras 
atendem a interesses oportunistas. “Tem tido 
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muito abuso na área, muita gente querendo se 
passar por índio para tentar conseguir alguma 
vantagem ou chantagear donos de terras”, diz 
Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central 
e dono de um hotel na região. Parte do terreno 
de Armínio está dentro da área que a FUNAI 
diz ser dos tupinambás.

Se a demarcação sair, entre 18 mil e 20 
mil não índios que hoje moram na região em 
cerca de 600 propriedades terão de partir. Em 
sua maioria, são pequenos produtores, que 
plantam cacau, mandioca, banana, abacaxi, 
melancia e borracha. “Oitenta por cento da 
área é dividida em sítios de até 10 hectares de 
terras, herdados de pais ou avós”, diz Clodoal-
do Barbosa, presidente do Conselho Regional 
Associativista de Buerarema e Adjacências 
(Crasba), que reúne 1.200 produtores rurais. 
“Cada família vive com R$800 por mês. E não 
tem para onde ir. O clima está muito tenso.”

Os agricultores sob ameaça de despejo 
dizem que preferem começar uma guerra a ser 
retirados de suas terras. “Não acredito que o 
governo vai ter a ousadia de dizer que a terra 
em que moro há 53 anos, pagando imposto, 
não é minha”, diz Manuel de Quadros, de 69 
anos, vizinho de Babau. Quadros divide com 
quatro irmãos e um filho os 75 hectares de ter-
ra herdados do pai. “Quando chegamos aqui, 
derrubamos a mata no braço para plantar a 
roça. Não tinha essa história de índio.” 

Sr. Presidente, essa verdadeira “fábrica de ín-
dios” que vem espalhando-se pelo Brasil é fruto de 
uma política indigenista equivocada. Nossa sociedade 
e nosso homem do campo exigem respeito ao direito 
de propriedade e paz para trabalhar.

Tenho dito.
Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento 

seja devidamente divulgado pelos órgãos de comuni-
cação da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Marçal Filho, por 
3 minutos.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero em primeiro lugar registrar a luta dos 
agentes comunitários de saúde. (Manifestação das 
galerias.)

Sou de Mato Grosso do Sul, da cidade de Doura-
dos, e lá precisamos muito, sem dúvida, do trabalho dos 
agentes comunitários de saúde. Reconhecemos o seu 

valor e esperamos ter a oportunidade de votar o projeto 
que contempla o meritório trabalho que realizam.

Quero também cumprimentar os policiais milita-
res pela aprovação, na Comissão Especial, da PEC nº 
300, outra luta em que estamos irmanados.

Sr. Presidente, a Rede de Saúde das Mulheres 
Latino-Americanas e do Caribe lançou o Chamado 
à Ação 2009, convocação para atividades que estão 
sendo realizadas hoje em defesa da prevenção e da 
erradicação da violência contra as mulheres.

A convocação pretende impulsionar o seguinte 
chamado à ação: Pelas Mulheres do Terceiro Milênio: 
Basta de Discriminação, Exclusão e Violência. Com isso 
se enfatiza, em primeiro lugar, o enorme desafio que 
a sociedade atual enfrenta, em termos de colocar um 
obstáculo à violência sexista “através da construção de 
um novo pacto social que reconheça as mulheres como 
sujeitas de direitos humanos plenos e em igualdade de 
condições com os homens”, no século XXI.

Além disso, a convocação recorda os 30 anos da 
assinatura da Convenção sobre a Eliminação de To-
das as Formas de Discriminação contra a Mulher. Vale 
relembrar que a discriminação contra a mulher viola 
os princípios da igualdade de direitos e do respeito à 
dignidade humana; dificulta a participação da mulher, 
nas mesmas condições que o homem, na vida políti-
ca, social, econômica e cultural de um país; constitui 
obstáculo ao aumento do bem-estar da sociedade e 
da família e dificulta o pleno desenvolvimento das po-
tencialidades da mulher para prestar serviços a seu 
país e à humanidade. Não podemos mais viver uma 
época como esta.

A propósito disso, apresentei na Câmara dos 
Deputados projeto que pune a discriminação salarial 
ainda existente no Brasil contra a mulher. Sabemos que 
a própria Constituição Federal já garante essa não dis-
criminação, mas vemos que no dia a dia ocorre muito 
de a mulher exercer o mesmo cargo que o homem e 
não ganhar o mesmo salário, sem que haja punição 
clara em relação a isso. Queremos introduzir na Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT pena pecuniária 
para o empresário ou empregador, seja ele qual for, 
que pratica esse tipo de discriminação, que não reco-
nhece a competência e o trabalho da mulher.

Entendo que devemos sempre considerar o ta-
lento, a vocação, a competência de cada pessoa. É 
isso o que interessa na escolha da pessoa que vai 
exercer determinado cargo ou função, que deve ser 
valorizada com o que merece ganhar, com o salário 
que deve perceber.

Infelizmente, Sr. Presidente, ainda existe em nos-
so País essa diferenciação no salário de homens e de 
mulheres.
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Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Vanderlei Macris, 
excepcionalmente, e em seguida ao Deputado Domin-
gos Dutra, depois ao Deputado Emiliano José.

A SRA. CIDA DIOGO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes, 

para uma breve intervenção, concedo a palavra à ilustre 
Deputada Cida Diogo. V.Exa. dispõe de 1 minuto.

A SRA. CIDA DIOGO (PT-RJ. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, quero registrar a presença 
aqui dos agentes comunitários de saúde e parabenizá-
los. (Manifestação das galerias.) 

Uma boa parcela dos agentes comunitários de 
saúde é composta por mulheres, e hoje, dia 25 de no-
vembro, é o Dia Internacional de Combate à Violência 
contra a Mulher, uma luta que nós mulheres travamos 
no mundo inteiro.

Infelizmente, as mulheres são vítimas de violência. 
A cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência 
no nosso País. Os agentes comunitários de saúde, as 
agentes comunitárias de saúde sabem disso, acom-
panham isso lá na comunidade. Muitas vezes a mu-
lher não tem coragem de procurar uma delegacia de 
polícia para registrar a violência que sofreu, mas tem 
coragem de procurar o agente comunitário de saúde, 
o posto de saúde, a unidade de saúde, para pelo me-
nos ser atendida, numa situação de dente quebrado 
ou de olho inchado, por exemplo. 

Parabenizo os agentes comunitários de saúde 
e lembro o Dia Internacional de Combate à Violência 
contra a Mulher.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Vanderlei Macris. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nós estivemos há 2 semanas em audiência 
pública na Comissão de Transportes para discutir o 
acidente do avião da Air France. Lá também estiveram 
presentes várias autoridades, e a manifestação de 2 
delas surpreendeu-me. 

Refiro-me ao Diretor-Geral do Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo, o Brigadeiro Ramon Car-
doso, e ao Presidente do SNEA, entidade que repre-
senta as empresas aéreas.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
que essas autoridades afirmaram ali é muito preo-
cupante, principalmente vindo da parte do brigadeiro 
Ramon e do Presidente da entidade representativa 
das empresas. Ambos disseram que o espaço aéreo 

brasileiro é seguro, é verdade, mas que há um gargalo 
nos aeroportos brasileiros em relação ao crescimento 
da demanda no setor aéreo do País. Ambos fizeram 
essa afirmação. 

Pedi que se convocasse outra audiência pública, 
que foi realizada ontem, com várias dessas autorida-
des, inclusive com a INFRAERO, responsável pela ope-
ração e pela construção dos aeroportos. E pasmem, 
Srs. Deputados! Eu, que estava preocupado com essa 
avaliação de que estamos diante de um novo caos aé-
reo, ontem, nessa audiência pública, tive a certeza de 
que ela procede. As autoridades da INFRAERO que 
compareceram mostraram claramente a situação em 
que se encontram os aeroportos do País. 

Vou fazer aqui uma breve digressão sobre o as-
sunto: o aeroporto de Brasília, com capacidade para 
10 milhões de passageiros, já tem hoje uma demanda 
de 11,6 milhões; o de Cuiabá tem capacidade para 1,6 
milhões e uma demanda atual de 1,6 milhões, ou seja, 
já está esgotado; o de Fortaleza tem capacidade para 
3 milhões de passageiros, e sua demanda já é de 4 
milhões – 1 milhão a mais de passageiros por ano! O 
de Manaus tem capacidade para 2,5 milhões e deman-
da de 2,2 milhões; o de Porto Alegre tem capacidade 
para 4 milhões e demanda de 5,4 milhões, ou seja, já 
há um excesso de 1,4 milhões de passageiros nes-
se aeroporto; o de Congonhas tem capacidade para 
12 milhões e já tem uma demanda de 13 milhões de 
passageiros por ano; o de Guarulhos tem capacidade 
para 20,5 milhões de passageiros e demanda de 20,5 
milhões, isto é, está absolutamente esgotado. 

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com 
esse gargalo apresentado ontem, em números, pela 
própria INFRAERO, nós chegamos à conclusão de que 
nesses 8 anos de Governo houve, sim, incapacidade 
de gestão governamental no que diz respeito a resol-
ver o problema aeroportuário brasileiro. Nós estamos 
diante de um novo apagão aéreo, de um novo caos 
aéreo, porque o Governo não mostra capacidade ge-
rencial há quase 8 anos, apesar de saber desse pro-
blema sério dos aeroportos brasileiros. Já na época 
da CPI do Apagão todos alertavam para isso, mas o 
Governo simplesmente está sendo leniente e não está 
conseguindo resolver os problemas aeroportuários. E 
aqui estão os números apresentados pela INFRAERO, 
que mostram a total falta de condições dos aeroportos 
brasileiros de receber a demanda, que aumentou 10% 
neste ano de crise, e no ano que vem é possível que 
tenhamos um aumento ainda maior da demanda.

Estamos diante de um caos e o Governo não 
toma providência, principalmente do ponto de vista 
orçamentário. 
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É uma tragédia a má gestão que existe neste 
Governo.

Muito obrigado.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, no domingo encerrou-se o 
primeiro turno do quarto processo de eleições diretas 
do Partido dos Trabalhadores. Quero daqui parabeni-
zar o ex-Senador José Eduardo Dutra, que se elegeu 
no primeiro turno.

No Maranhão, Sr. Presidente, 6 candidatos dispu-
taram a presidência do partido, e 7 chapas disputaram 
o diretório estadual. Essas 7 chapas se dividiram em 
apenas 2 grupos: De um lado, 3 chapas e 3 candida-
tos a presidente defendiam a aliança com o PMDB 
da Senadora Roseana e do Senador José Sarney; 
do outro lado, 4 chapas e 3 candidatos a presidente 
defendiam a aliança, para as eleições de 2010, com 
PSB, PCdoB, PRB e PDT. Essas 4 chapas disseram 
“não” à aliança com o PMDB. 

Lamentavelmente, a Senadora Roseana mobili-
zou o Governo do Estado, meteu sua colher suja nas 
eleições internas do PT e constrangeu os Prefeitos do 
partido, os Prefeitos aliados. A Governadora chamava 
o Prefeito ao palácio, colocava ao lado o candidato a 
presidente apoiado por ela e ameaçava os Prefeitos do 
PT, dizendo que se não apoiassem aquele candidato 
não teriam recursos para obras e haveria retaliação.

Felizmente, a militância do PT, por esmagadora 
maioria, disse “não” à intromissão indevida da Governa-
dora Roseana no processo interno do PT e, com 55% 
dos delegados e do diretório, decidiu que não aceita 
a aliança com o PMDB no Maranhão.

Somos favoráveis à aliança do PT com o PMDB 
para apoiar a Ministra Dilma, mas não é obrigatório 
que a aliança no plano federal repita-se nos Estados. 
Não há mais verticalização. A história do PT no Mara-
nhão não tem nada a ver com a história do PMDB do 
Senador José Sarney. A maioria do PT do Maranhão 
disse “não” à catinga de Sarney. Não somos sapos 
para morrer debaixo do pé do boi. Queremos que o 
PT do Maranhão construa uma aliança popular e de-
mocrática com PSB, PCdoB, PRB e PDT. Não somos 
obrigados a, arrastados pelo beiço, fazer uma aliança 
com o PMDB.

Queremos desta tribuna enaltecer a atuação his-
tórica de alguns companheiros, a exemplo de Manoel 
da Conceição, que fundou o nosso partido, perdeu uma 
perna durante a ditadura, no Governo José Sarney, tam-
bém fundou o CENTRU e está lá resistindo; de Lobato, 
Bira do Pindaré, Franklin Douglas, Márcio Jardim, Sílvio 
Bembem, da ex-Deputada Federal Terezinha Fernan-
des e do ex-Prefeito de Imperatriz, Jomar Fernandes. 
Esse grupo de militantes do PT quer eleger a Ministra 

Dilma, quer fortalecer o partido, mas não aceita coli-
gação com o PMDB no Estado do Maranhão.

Queremos, portanto, registrar e repudiar a intro-
missão indevida, o uso da máquina pública pela Go-
vernadora do Maranhão. Se, no segundo turno das 
eleições do PT, a Governadora Roseana tentar usar 
a máquina do Governo do Estado para desequilibrar 
a disputa, vamos pedir a abertura de inquérito policial 
à Polícia Federal, vamos usar os meios judiciais para 
afastar essa intromissão indevida do processo eleito-
ral interno do PT. Jamais interferiríamos nas eleições 
internas do PMDB e não aceitamos que uma candida-
ta, que uma Governadora de 4 votos, de outro partido, 
intrometa-se numa eleição interna do nosso partido. 
Sei que ela não tem culpa, porque fracos são aqueles 
que ao PT vão pedir esmola, que vão pedir uma mu-
leta para a eleição interna do seu partido.

Portanto, quero aqui exaltar a bravura dos militan-
tes do PT e ressaltar mais uma vez que somos a favor 
da aliança do PT nacional com o PMDB da Ministra 
Dilma, mas não somos obrigados a aceitar, como par-
tido, a liderança do Senador Sarney e de D. Roseana 
no Estado do Maranhão, porque é incompatível com 
a nossa dignidade e com a nossa história. 

Era esse o registro que eu queria fazer, Sr. Pre-
sidente. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Fernando Ferro. Em seguida falará o Depu-
tado Wilson Braga.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, no Teatro do Parque, na 
cidade de Recife, fizemos uma audiência pública com 
mais de 2 mil servidores, agentes comunitários de saú-
de e agentes de combate a endemias. Naquele local 
foi reafirmada a nossa disposição de continuar a luta 
para trazer ao plenário e aprovar a PEC dos agentes 
comunitários de saúde. 

Portanto, estamos aqui somando-nos a todos 
os Parlamentares que reivindicam a votação urgente 
dessa matéria. Há um clamor nacional a que todos nós 
queremos atender, até porque essa é uma questão que 
diz respeito à saúde da população. 

É obrigação desta Casa votar com urgência essa 
matéria, que, de resto, tem o consenso de todos os De-
putados. Isso será bom para a saúde do povo e para a 
democracia, e estaremos demonstrando respeito aos 
trabalhadores do Sistema Único de Saúde, particular-
mente aos nossos agentes comunitários de saúde. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB-PB. Pro-Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, o projeto de transposição das águas 
do Rio São Francisco foi eleito como uma das priori-
dades do Governo Lula. Essa grande realização, que 
marcará de forma indelével o nome do nosso Presidente 
na história do nosso País, especialmente na história do 
Nordeste setentrional, já foi iniciada, superando pres-
sões políticas, greves de fome e contestações.

Mas, Sr. Presidente, a nossa presença hoje nessa 
tribuna não significa somente um ato de louvor à cora-
gem e à decisão do nosso grande Presidente. Quere-
mos a inclusão do Rio Piancó, no Estado da Paraíba, 
no Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
as Bacias do Nordeste Setentrional.

O Vale do Rio Piancó, que é parte integrante da 
bacia fluvial do sistema Pinhas-Açu, situa-se no sudo-
este paraibano e abriga 31 municípios do Estado da 
Paraíba. Esses municípios têm uma população hoje 
estimada em 288.230 habitantes, o que corresponde 
a 57% de um contingente de 505.667 pessoas, do qual 
43% emigraram para outras regiões do País em busca 
de meios de vida, levados que foram pela falta de em-
prego e pela condição de absoluta pobreza.

O Vale do Rio Piancó faz fronteira, do lado oeste, 
com o Estado do Ceará, e está bem próximo ao percur-
so do Trecho II do Eixo Norte do Projeto de Integração 
das Bacias. A solicitação que trago é a de que seja 
retomado o estudo do projeto, visando à implantação 
de uma derivação do sistema adutor partindo do norte 
já citado, nas proximidades do Açude Quixabinha, no 
Município de Jati, no Estado do Ceará, para o leito do 
Rio Piancó, no Município de Conceição, para garantir 
o fluxo de água ao longo do eixo do mesmo rio até o 
açude Coremas Mãe d’Água, com vistas à operação 
mais eficaz desse manancial; para garantir com mais 
eficácia o fornecimento de vazões já previstas para o 
projeto de irrigação das áreas de Sousa, via Canal da 
Redenção; para garantir o suporte de abastecimento 
d’água de todas as cidades do Vale do Piancó e das 
populações ribeirinhas, tendo em vista que a maioria da 
população da bacia se abastece do açude com volume 
d’água reduzido, o que torna as pessoas vulneráveis 
ao sofrimento nas secas, por falta do líquido; para ga-
rantir uma forma de restituir, para o uso múltiplo das 
populações do municípios do Vale do Piancó, os 10 
metros cúbicos por segundo que hoje se destinam a 
atividades em municípios fora da bacia do Rio Piancó; 
para garantir o aproveitamento, em agricultura irrigada, 
da disponibilidade de mais de 80 mil hectares de terras 
potencialmente aproveitáveis e ora existentes acima do 
açude Coremas Mãe d’Água; e para garantir o desen-

volvimento em larga escala da produção de piscicultura 
no Vale do Rio Piancó, além de outros usos.

Concluímos, Sr. Presidente, esperando contar 
com a sensibilidade do Presidente Lula ao nosso plei-
to, que é o pleito de milhares de sertanejos do Vale 
do Piancó, que há muitas décadas clamam por água 
e por justiça social.

Na oportunidade, Sr. Presidente, solicitamos-lhe 
que recomende ao Ministério da Integração Nacional 
reformular o projeto para que volte à sua forma origi-
nal, em que o Vale do Piancó seria a porta de entrada 
das águas do São Francisco. Como no projeto há um 
equívoco que só foi admitido agora, qual seja a exclu-
são da via do Rio Piancó até a cidade de Souza, peço 
a V.Exa. que encaminhe este pronunciamento ao Mi-
nistro Geddel Vieira Lima, bem como ao Presidente da 
República, para que o referido erro seja retificado.

Solicitamos ainda que este nosso pronunciamento 
fique registrado nos Anais desta Casa, bem como seja 
divulgado pelos órgãos de comunicação da Câmara 
dos Deputados.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a atenção.
Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Emiliano José.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quase 80% do povo brasileiro aprovam o 
desempenho do Presidente Lula; 70% consideram 
seu Governo ótimo ou bom. Em pesquisa anterior, o 
Governo Lula fora avaliado como ótimo ou bom por 
64,5% dos eleitores. Portanto, o crescimento da apro-
vação é patente.

Inversamente, o número dos insatisfeitos desce. 
Se em setembro 7,2% faziam uma avaliação negativa 
do Governo, em novembro esse percentual desceu 
para 6,2%.

Para 76% do povo, os 7 anos do Governo Lula 
são melhores do que os 8 anos de Fernando Henri-
que Cardoso. Quase metade do eleitorado recusa-se 
a votar no candidato apoiado pelo ex-Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso. A avaliação do desempenho 
pessoal do Presidente Lula aumentou dos 76,8%, em 
setembro, para 78,9%.

Os dados são de pesquisa do Instituto Sensus, 
realizada a pedido da Confederação Nacional do Trans-
porte entre os dias 16 e 20 de novembro, entrevistan-
do-se 2 mil eleitores de 136 municípios. A pesquisa 
indicou também queda na diferença entre o principal 
pré-candidato do PSDB, José Serra, e a pré-candidata 
do PT, Ministra Dilma Rousseff. Serra obtém 31,8% 
das intenções de voto; Dilma, 21,7%; Ciro Gomes, 
17,5%; e Marina Silva, 5,9%. O diretor do Sensus, Ri-
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cardo Guedes, lembrou que Serra caiu 15 pontos nos 
últimos 12 meses.

Esse quadro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, revela a profunda satisfação do nosso povo com 
o Governo Lula, com o Presidente Lula, e demonstra 
também a queda do possível candidato tucano e a 
ascensão da candidatura da Ministra Dilma Rousseff, 
nossa candidata – pré-candidata até agora, natural-
mente – à presidência da República. Serra cai cada 
vez mais, e Dilma cresce.

Temos dito que a luta de 2010 se dará entre pro-
jetos. Há 2 projetos nacionais em disputa: o antigo, de 
corte neoliberal, e o nosso, que insiste em levar adiante 
a revolução democrática, promovendo a distribuição 
de renda, garantindo o crescimento e enfrentando 
passo a passo os enormes desafios sociais que te-
mos pela frente. 

A pesquisa é elucidativa. É uma boa fotografia do 
estado de espírito da população brasileira. O índice de 
aprovação alcançado pelo Governo Lula é 2 vezes su-
perior ao melhor índice de aprovação obtido pelo Gover-
no Fernando Henrique Cardoso no segundo mandato. 
Enquanto hoje 70% dos eleitores avaliam positivamente 
o Governo Lula, no melhor momento do Governo Fer-
nando Henrique Cardoso, em março de 2001, 33,3% 
do eleitorado avaliavam-no positivamente.

Também é enorme a diferença de avaliação em 
torno do desempenho de Lula e de Fernando Henrique. 
No melhor momento de Fernando Henrique Cardoso, 
em abril de 2001, 46,1% aprovavam seu desempenho. 
Esse índice, para registrar, é inferior ao pior que Lula 
obteve, que foi de 46,7%, em novembro de 2005. Hoje, 
como já se disse, 78,9% aprovam o desempenho do 
presidente.

A pesquisa mediu ainda níveis de satisfação e 
expectativa do eleitorado em relação ao emprego, à 
renda, à saúde, à educação e à segurança pública. A 
expectativa do eleitorado é extremamente positiva, à 
exceção da segurança pública. Nesse caso, aumentou 
de 46,9% em setembro para 53,5% em novembro a 
parcela do eleitorado que considera que a segurança 
pública piorou nos últimos 6 meses.

A segurança pública não é apenas e tão somente 
um fenômeno que tem causas nacionais. E mesmo no 
plano nacional as causas são complexas. Nas grandes 
cidades o problema é de grande magnitude, e tem sido 
enfrentando com firmeza e clareza pelo Governo. No 
entanto, como não é simples, como não é de fácil so-
lução, é natural que a população se preocupe com o 
problema e que tenha a percepção de que a situação 
está piorando.

Nosso Governo, particularmente com o PRO-
NASCI, está fazendo de tudo no sentido de combinar 

as medidas de força da área de segurança com as 
políticas que atacam as causas mais profundas das 
dificuldades enfrentadas pela segurança pública. O 
jornal O Estado de S. Paulo de hoje noticia que Líde-
res da Oposição ao Governo Lula estão preocupados 
com o crescimento da Ministra Dilma Rousseff, e têm 
razão para isso.

O cenário colocado à nossa frente, insisto, é o de 
escolha entre 2 projetos fundamentais, e creio que a 
população brasileira está dando sinais claros da opção 
que resolveu fazer. O crescimento da Ministra Dilma 
é constante, e isso deve-se, de um lado, às políticas 
públicas do Governo Lula, que tem garantido saúde, 
educação e distribuição de renda, e de outro à consis-
tência da Ministra Dilma, que tem revelado capacidade 
para a execução dessas políticas e ao mesmo tempo 
uma grande sensibilidade política. 

Nós estamos caminhando para o terceiro manda-
to – o terceiro mandato de um projeto vitorioso.

Sr. Presidente, peço também que seja transcrito 
artigo do jornalista Maurício Dias, da Coluna Rosa dos 
Ventos da revista CartaCapital, intitulado Um banque-
te amplo. Desta vez, os pobres não perderam com a 
crise econômico, evidenciando que, apesar da crise, 
especificamente nessa última, sob a direção compe-
tente do Governo Lula, os pobres foram os que me-
nos perderam.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Um banquete amplo

Rosa dos Ventos – Mauricio Dias

Em março de 2009, quando já se percebia que a 
crise internacional tinha cruzado o Atlântico e chega-
do ao Brasil, o Presidente Lula surfou no otimismo e 
disse que, por aqui, o problema não passaria de “uma 
marolinha”. Caíram no pelo do presidente.

De fato, foi mais que uma marolinha, mas, tam-
bém, foi muito menos do que a gigantesca onda que 
os economistas previam e pela qual a oposição tor-
cia. Houve danos em alguns setores da economia e 
núcleos da população sofreram mais. Os pobres, no 
entanto, surfaram na marolinha.

Números do IBGE coligidos e comentados por 
Marcio Pochmann, presidente do Ipea, estabelecem 
com segurança a relação entre a crise econômica e 
a pobreza, e projetam, como ele diz, “uma trajetória 
distinta da verificada em outras circunstâncias de crise 
econômica” no País.
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“Com os sinais de internalização da crise 
internacional no Brasil desde outubro de 2008, 
observa-se que não houve, até o mês de março 
de 2009, interrupção no movimento de queda 
da taxa de pobreza nas seis principais regiões 
metropolitanas”, afirma Pochmann.

A taxa de pobreza de 30,7% de março 
de 2009 foi 1,7% menor que a de março de 
2008. Isso significou uma redução de 670 mil 
pessoas na faixa de pobreza. Uma queda ge-
ral de 4,5% no número de pobres.

Mesmo entre os desempregados pobres 
o impacto foi menor. De janeiro de 2005 a 
março de 2009, a taxa de pobreza entre os 
desempregados caiu 16,3%, enquanto o con-
tingente total de desempregados diminuiu so-
mente 5,5%. Segundo Pochmann, de outubro 
de 2008 a março de 2009, a taxa de pobreza 
entre os desempregados teve queda de 2,5%, 
enquanto o número de desempregados au-
mentou 16,5%.

“A elevação do valor real do salário-mí-
nimo e a existência de uma rede de garantia 
de renda aos pobres devem estar contribuindo 
decisivamente para que a base da pirâmide 
social não seja a mais atingida.”

Essa é a diferença básica de outros períodos de 
crise, quando o pobre pagava o pato. Pochmann lem-
bra que, nas últimas três décadas, a economia brasi-
leira cruzou com quatro crises econômicas, com forte 
impacto na produção, no consumo, no investimento, 
no emprego e na renda.

“No início das décadas de 1980 e 1990, o Brasil 
conviveu com a recessão. Entre 1981 e 1983, houve 
a crise da dívida externa, enquanto, durante os anos 
de 1990 e 1992, a queda da produção ocorreu devi-
do à adoção de programas de combate à inflação e 
abertura comercial.”

Nesses três momentos os pobres foram os mais 
atingidos. Somente agora (2008-2009) o valor real do 
salário-mínimo se manteve superior (8%). O estudo feito 
pelo presidente do Ipea mostra que, entre os anos de 
1998-1999, o mínimo perdeu 3,1% do poder aquisitivo. 
Na recessão de 1989-1990, o valor real do mínimo caiu 
33,6%, enquanto, entre 1982-1983, a perda do poder 
de compra do mínimo foi de 8,2%.

Na crise de agora, que ainda deixa marcas na 
economia, o salário-mínimo manteve o poder de compra 
e, ao lado de outras ações de garantia de renda dos 
pobres, manteve intacta a base da pirâmide social.

Milagre? Não. Políticas públicas.

A SRA. MARIA HELENA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIA HELENA (Bloco/PSB-RR. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, aproveito a vigência da campanha 
intitulada 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres e o transcurso desta data, 25 de 
novembro, Dia Internacional de Combate à Violência 
Contra a Mulher, para me solidarizar com a angústia e 
o sofrimento de tantas mulheres neste País que ainda 
são vítimas do tráfico de seres humanos.

Segundo informativo do Comitê Nacional de En-
frentamento à Violência Sexual de Crianças e Adoles-
centes, o Desembargador Antônio Carlos Malheiros, 
Coordenador das Varas da Infância e Juventude de 
São Paulo, afirma que o tráfico de pessoas já está em 
segundo lugar nas atividades criminosas mais lucrati-
vas do mundo, superando o tráfico de drogas e ficando 
atrás apenas do tráfico de armas.

De acordo com o referido documento, as regi-
ões que servem de rota para o tráfico são justamente 
aquelas mais pobres, em situação de vulnerabilidade 
social. Infelizmente, no Estado de Roraima foram iden-
tificadas 2 dessas rotas.

O documento cita ainda o tráfico de crianças para 
fins de adoção ilegal e também para a prostituição in-
fantil, como representantes de um Brasil que não é o 
que queremos.

O Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas do Governo Federal, em vigor desde janeiro 
de 2008, tem apresentado resultado satisfatório, mas 
ainda precisa avançar.

Não é mais possível a convivência com tamanha 
brutalidade contra o ser humano, especialmente contra 
crianças e mulheres. Portanto, convido todas as mu-
lheres deste País a lutarem pelos seus direitos e pe-
los direitos de seus filhos, para que tenhamos, enfim, 
uma sociedade que respeite a condição humana e a 
preciosidade da vida.

Era o que tinha dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Geraldo Simões, 
por 3 minutos.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, registro a 
presença em Brasília da Prefeita de Coaraci, Josefina 
Castro – aliás, ela visitou hoje o meu gabinete e está 
visitando a Casa e os Ministérios –, acompanhada do 
Secretário Municipal de Planejamento, Décio San-
tana, e do Secretário Municipal de Educação, José 
Waldir Jesus Carvalho. Hoje a Prefeita de Coaraci tem 
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autoridade para ser intermediária do município, para 
visitar Ministérios e conseguir recursos para investi-
mentos locais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
registrar desta tribuna o resultado de pesquisa feita 
pelo Instituto Sensus para a Confederação Nacional 
dos Transporte, com amostragem de 2 mil eleitores, 
em 136 Municípios de 24 Estados.

O resultado da pesquisa indica que 80% do elei-
torado brasileiro aprova o desempenho do Presiden-
te Lula: “Setenta por cento consideram seu governo 
ótimo ou bom; 76% dos eleitores acham o Governo 
Lula melhor do que o Governo Fernando Henrique”, 
segundo o Informativo Brasília Confidencial, que segue 
descrevendo a pesquisa, com números abertamente 
favoráveis ao Governo. 

A pesquisa também avaliou o provável desem-
penho eleitoral, e um dos pontos mais relevantes foi 
a queda da intenção de votos para José Serra, que 
baixou 15 pontos nos últimos 12 meses, passando 
para 31,8%, enquanto Dilma aparece em tendência 
de ascensão, com 21,7%. E a campanha efetivamente 
ainda não começou! 

Destaco esta notícia, apesar de a popularidade 
do Presidente Lula não ser nenhuma novidade, para 
manifestar que ela simplesmente fundamenta o que 
sentimos no cotidiano, nas conversas de rua, nas ro-
das de amigos. Onde quer que se desenvolva uma 
conversação espontânea se manifesta a aprovação 
ao nosso Presidente. 

Apesar de este fato despertar a irritabilidade da 
Oposição e de gerar ondas de ataques através da gran-
de mídia, que busca insistentemente encontrar pontos 
fracos em que bater, o nosso Governo e o nosso par-
tido têm a tranquilidade de estar no caminho certo e 
têm firmeza para manter o rumo. 

Engana-se a Oposição ao pensar que a populari-
dade de Lula é devida somente a seu inegável carisma. 
Sem dúvida ele contribuiu para a eleição e continua 
contribuindo para o seu sucesso. No entanto, mesmo 
como sindicalista, Lula se destacou por sua capacida-
de, pela abertura para o diálogo e por representar o 
sentir e a necessidade da maioria dos trabalhadores, 
não só do ABC paulista, mas também de todo o País. 
Na Presidência, Lula mantém-se coerente com a sua 
trajetória de defender e expressar os sentimentos da 
maioria da população, implantando programas sociais, 
estimulando a população a participar das políticas pú-
blicas, enfrentando a crise internacional com medidas 
de crescimento e fazendo clara opção pelos setores 
mais pobres da sociedade, buscando compatibilizar o 
atendimento das necessidades sociais com medidas de 

defesa dos pequenos e médios empresários, sem afetar 
os interesses dos grandes, quando compatíveis. 

Obviamente, nem todos estão contentes com 
o Governo Lula. Há setores que perdem com o dólar 
baixo, pois as exportações diminuem e o consumo no 
mercado interno aumenta. Esses setores se deliciam 
quando o dólar fica caro e a moeda brasileira se des-
valoriza. Não se importam se a pobreza aumenta e 
o consumo no mercado interno diminui. Isso eles até 
acham bom, porque podem aumentar as suas expor-
tações.

Há setores que ficam tristes com os juros bai-
xos, pois deixam de ganhar com a especulação fi-
nanceira.

Há setores que defendem total liberdade e priori-
dade para as empresas estrangeiras, particularmente 
multinacionais, em detrimento de interesses básicos 
da população brasileira. Defendem a total liberdade de 
exportação de minério bruto, como é o caso da Vale do 
Rio Doce, sem investimentos em agregação de valor 
na economia do País.

Aliás, Sr. Presidente, recebemos manifestações 
que chegam às raias do absurdo, que questionam as 
políticas sociais, responsáveis pela elevação do po-
der aquisitivo dos setores mais pobres da população, 
porque estariam limitando a oferta de mão de obra 
barata.

São setores como estes que a Oposição preten-
de ganhar. Nisto ela é coerente: defende interesses 
retrógados e elitistas.

Estamos seguros de que os resultados das pes-
quisas de opinião continuarão melhorando para o nosso 
Presidente e para os nossos candidatos. A população 
brasileira sabe perfeitamente quem realmente defende 
seus interesses.

É exatamente em função disso que a intenção de 
votos para o candidato tucano cai em cada pesquisa, 
e a da nossa candidata aumenta de maneira consis-
tente e gradativa.

Sr. Presidente, por último ressalto que nenhum 
partido tem defendido tanto os interesses dos povos 
indígenas como o PT. Nenhum governo demarcou tan-
tas terras indígenas como o Partido dos Trabalhadores, 
mercê do esforço do Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Mas não posso concordar com a maneira açodada 
com que a FUNAI, sem qualquer base sólida, chega 
aos Municípios de Ilhéus, Una e Buerarema, no sul da 
Bahia, e diz que 47 mil hectares daquela região per-
tencem ao povo tupinambá.

Ora, Sr. Presidente, essas terras são ocupadas 
por agricultores familiares há pelo menos 3 gerações, 
há 100 anos. E nesse meio a FUNAI inclui a instância 
hidromineral de Olivença, hotéis e empreendimentos. 
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Não pode, Sr. Presidente! A FUNAI deve ter mais res-
ponsabilidade ao tomar suas decisões.

A partir da publicação do relatório da FUNAI, 
aqueles que se dizem índios já invadiram 20 fazendas. 
Há 20 pedidos de reintegração de posse, que até ago-
ra – não sei ainda o motivo – a Polícia Federal não fez 
cumprir. Isso cria um clima de instabilidade na nossa 
região, Sr. Presidente.

Não sou de concordar muito com o que se es-
creve na revista Época, mas sou obrigado a concordar 
com matéria publicada por essa revista nesta semana, 
intitulada O Lampião tupinambá. Em função disso, Sr. 
Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a transcrição 
dessa reportagem nos Anais da Casa.

Cobrarei providências do Ministro da Justiça e do 
Governador da Bahia. De maneira alguma pode ser 
afetada a tranquilidade da turma da agricultura familiar 
de Ilhéus, Una e Buerarema, para tocar em frente suas 
propriedades, junto com os seus familiares. 

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Brasil

O Lampião tupinambá
Mariana Sanches (texto) e Marcelo Min (fotos), 

de Ilhéus, BA.
Mais de 500 anos depois da chegada de Cabral, 

um índio aterroriza o sul da Bahia. Ele é o Cacique Ba-
bau. Invade fazendas para conseguir a demarcação de 
uma reserva indígena.

O riso é estridente, quase debochado. Enquanto 
ri, Rosivaldo Ferreira da Silva, de 35 anos, chacoalha 
todo o corpo, a fileira de dentes de boi que carrega no 
pescoço e o cocar de penas na cabeça. A irreverên-
cia e a simpatia contrastam com a descrição feita pela 
Polícia Federal das ações e do caráter de Rosivaldo, 
ou Cacique Babau, como ele é conhecido no sul da 
Bahia. Sobre a mesa do Delegado Federal Cristiano 
Barbosa, a pasta intitulada Dossiê Cacique Babau dá 
a dimensão das façanhas atribuídas a Rosivaldo. São 
ao menos dez inquéritos, em cerca de 500 páginas, 
que incluem acusações de sequestro, furto, invasão de 
propriedade privada, incêndio criminoso, porte ilegal 
de armas, ameaça, formação de quadrilha.

Babau é um dos líderes do grupo de 3 mil pes-
soas que se autointitulam tupinambás, os primeiros 
índios com quem Pedro Álvares Cabral travou conta-
to ao desembarcar em terras brasileiras. Desde 2004, 
ele e seu bando já invadiram 20 fazendas na região 
da Serra do Padeiro, localizada entre os municípios 
baianos de Ilhéus, Buerarema e Una. De acordo com 

a Polícia Federal, os índios usam armas e recorrem à 
violência em suas invasões. Nos últimos cinco anos, 
Babau passou a ser considerado por autoridades lo-
cais um inimigo público no sul da Bahia.

Babau dá risada quando confrontado com sua 
ficha policial. Nega que ande armado ou promova a 
violência, mas se deleita ao lembrar que os tupinambás 
ficaram conhecidos como um povo guerreiro e canibal. 
“De vez em quando a Polícia Federal vem aqui buscar 
um cadáver. Não encontra nada, só a gente comendo 
carne assada. Mas é carne de animal. Nossos antepas-
sados faziam prisioneiros para virar almoço. É por isso 
que eu não sequestro ninguém. Se sequestrar, a gente 
vai ter de comer”, afirma Babau, às gargalhadas.

Por sua ótica, as invasões são “retomadas” de 
áreas que eram terras dos índios até 1500 e foram 
usurpadas pelos brancos ao longo da história do Bra-
sil. Para seus seguidores, estudiosos, autoridades e 
até mesmo rivais, Babau é uma espécie de versão 
cabocla de Lampião, o histórico chefe do cangaço. 
No sul da Bahia, diz-se que a cabeça de Babau vale-
ria R$30 mil.

Em novembro do ano passado, a Polícia Federal 
tentou prender Babau. Escalou 120 homens, munidos 
de balas de borracha e gás lacrimogêneo. Foi recebida 
a pedradas. No fim da operação, a PF não prendeu o 
cacique e ficou encurralada na mata. A mando de Ba-
bau, os índios bloquearam as estradas de terra com 
troncos de árvore. “Nós chegamos à tribo ostensiva-
mente armados, e o Babau nos enfrenta”, diz, abisma-
do, o Delegado da Polícia Federal Cristiano Barbosa. 
Em junho, em outra operação, policiais federais foram 
acusados de torturar quatro índios do grupo de Babau. 
O inquérito, conduzido pelo Delegado Barbosa, con-
cluiu que os policiais não cometeram crime.

Boa parte dos índios atribui às ações de Babau 
a finalização, em abril, do relatório da Fundação Na-
cional do Índio (FUNAI), que dá aos tupinambás um 
território de 47.376 hectares. A área se estende da 
Serra do Padeiro ao litoral baiano e inclui centenas 
de fazendas, hotéis, cemitério, além de quase meta-
de da Vila de Olivença, uma das primeiras concentra-
ções urbanas do Brasil, em Ilhéus. Se for homologada 
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que pode 
acontecer em alguns meses, a reserva indígena dos 
tupinambás será 43% maior do que a cidade de Belo 
Horizonte.

Babau não tem apenas um robusto prontuário po-
licial. A escola e os fornos de farinha da aldeia, constru-
ídos com financiamento público, são exemplos de sua 
liderança e de sua capacidade de articulação. Essas 
habilidades foram desenvolvidas longe das matas da 
Serra do Padeiro. Babau, cujos traços faciais revelam 
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mais sua ascendência negra do que a indígena, faz 
parte da primeira geração com ensino médio de uma 
família que vive do plantio de mandioca, banana e cacau 
em um pequeno sítio. às vésperas da comemoração 
dos 500 anos do descobrimento do Brasil, Babau foi 
para a escola em Santa Cruz Cabrália, primeiro ponto 
do País onde os portugueses pisaram. Lá, descobriu a 
América: algumas ONG o fizeram ver que a ascendên-
cia indígena poderia garantir-lhe direito às terras onde 
nasceu. Babau engajou-se em fazer a Funai reconhecer 
seu grupo como os Tupinambás de Olivença.

O reconhecimento veio em 2002. De lá para cá, 
os tupinambás, que, de acordo com os documentos 
oficiais e a memória de agricultores da região, estavam 
desaparecidos havia mais de um século, saíram do 
armário. Munidos de cocar e de uma cópia da Consti-
tuição de 1988 (que reconhece os direitos dos índios 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam), come-
çaram a pleitear áreas em Ilhéus e na região e a se 
multiplicar. De acordo com a Funai, em 2004 havia 3 
mil tupinambás na Bahia. Em 2009, a Fundação Nacio-
nal de Saúde (FUNASA) registrou 4.729 tupinambás, 
um crescimento de 58% em cinco anos. “Nem coelho 
consegue se reproduzir tão depressa. Isso é formação 
de quadrilha”, diz Luiz Henrique Uaquim, presidente da 
Comissão de Pequenos Agricultores da região. Uaquim 
desconfia que militantes sem-terra e agricultores estão 
engrossando as invasões indígenas. O trabalhador rural 
João Marques confirma a suspeita. “Babau me chamou 
para entrar no movimento. Disse que eu tinha cara de 
índio. Mas eu não quis”, diz Marques, que garante não 
ter ascendência indígena. Babau nega ter inflado seu 
grupo, mas admite ter recebido propostas para fazê-
lo. E acusa outros caciques de aceitar filiar sem-terra 
aos tupinambás. É possível que isso tenha ocorrido. O 
recenseamento da Funasa é feito com base nas infor-
mações dadas pelos caciques sobre suas aldeias. Para 
ser considerado índio basta que o sujeito se autodeno-
mine como tal. “Nasci e cresci aqui, e só nos últimos 
anos começou a aparecer índio para todo lado”, diz 
Alcides Kruschewsky (PSB-BA), vereador em Ilhéus. 
“Sou descendente das mesmas pessoas que os que 
se dizem índios são. Esse grupo achou um argumento 
infalível para conseguir terra: dizer que é índio.”

As reivindicações dos tupinambás começaram a 
transbordar para invasões em 2004. De acordo com os 
agricultores, os índios chegam às fazendas em ban-
do, armados de escopetas e rifles, expulsam os não 
índios com ameaças de morte, destroem lavouras, in-
cendeiam casas. “O modus operandi do grupo que se 
diz indígena é semelhante ao dos sem-terra”, afirma 
Pedro Holliday, juiz federal de Ilhéus. Holliday já deu 
19 liminares de reintegração de posse, mas nenhu-

ma foi cumprida. A Justiça entendeu que a operação 
de retirada dos índios de qualquer uma das fazendas 
poderia ser a faísca detonadora de uma explosão de 
violência na região.

Babau dá duas explicações para as invasões. 
Uma é de ordem prática. “Foi preciso ocupar as terras 
porque a Funai estava demorando demais com a de-
marcação. Até 2004 tínhamos 30 crianças desnutridas 
por falta de comida. E se é para pedir esmola à Funai 
preferimos morrer guerreando”, diz. A segunda é de 
natureza religiosa. “Nos nossos rituais sagrados, os 
encantados, os espíritos que olham por nós, nos dis-
seram que era hora de retomar a nossa terra.”

Para quem está sob a ameaça das ações co-
mandadas por Babau, as invasões de terras atendem 
a interesses oportunistas. “Tem tido muito abuso na 
área, muita gente querendo se passar por índio para 
tentar conseguir alguma vantagem ou chantagear do-
nos de terras”, diz Armínio Fraga, ex-presidente do 
Banco Central e dono de um hotel na região. Parte do 
terreno de Armínio está dentro da área que a Funai 
diz ser dos tupinambás.

Se a demarcação sair, entre 18 mil e 20 mil não 
índios que hoje moram na região em cerca de 600 
propriedades terão de partir. Em sua maioria, são pe-
quenos produtores, que plantam cacau, mandioca, 
banana, abacaxi, melancia e borracha. “Oitenta por 
cento da área é dividida em sítios de até 10 hectares 
de terras, herdados de pais ou avós”, diz Clodoaldo 
Barbosa, presidente do Conselho Regional Associa-
tivista de Buerarema e Adjacências (CRASBA), que 
reúne 1.200 produtores rurais. “Cada família vive com 
R$800 por mês. E não tem para onde ir. O clima está 
muito tenso.”

Os agricultores sob ameaça de despejo dizem 
que preferem começar uma guerra a ser retirados de 
suas terras. “Não acredito que o Governo vai ter a ou-
sadia de dizer que a terra em que moro há 53 anos, 
pagando imposto, não é minha”, diz Manuel de Qua-
dros, de 69 anos, vizinho de Babau. Quadros divide 
com quatro irmãos e um filho os 75 hectares de terra 
herdados do pai. “Quando chegamos aqui, derrubamos 
a mata no braço para plantar a roça. Não tinha essa 
história de índio.”

A tensão é ampliada por causa do obstáculo, 
praticamente intransponível, de distinguir quem é ín-
dio e quem não é no sul da Bahia. A complexidade da 
situação é retratada pelo caso de Clodoaldo Barbosa, 
presidente do Crasba. Uma das principais lideranças 
contrárias à demarcação, Clodoaldo visita todas as 
semanas sua família em uma das áreas invadidas por 
Babau. Os pais e os irmãos de Clodoaldo se dizem 
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índios. Ele é o único que não quis assumir a identida-
de indígena.

A valorização da ascendência tupinambá foi in-
flamada pela possibilidade de demarcação das ter-
ras. Há dez anos, era raro encontrar alguém de cocar 
circulando por Ilhéus. Hoje, índios abordados para 
entrevista se apressam em “vestir a cultura”. Voltam 
paramentados com saiotes de palhas e cocares, feitos 
com penas de galinhas criadas em fundos de quintal 
ou de araras mantidas em zoológicos. Babau comprou 
um pavão. Pagou R$150 pelo bicho, que lhe dá penas 
o ano todo. “Eles conservam características tradicio-
nais, como o uso de ervas medicinais, mas isso nem 
sempre é visível para o resto da sociedade. Quando o 
processo político de demarcação começou, os índios 
passaram a apelar para os estereótipos de índios de 
cocar”, diz a antropóloga Susana Viegas, da Univer-
sidade de Lisboa, uma das responsáveis pelo laudo 
antropológico que sustenta a demarcação.

ATINGIDO

Acima, foto do hotel do ex-presidente do Banco 
Central Armínio Fraga. Parte do terreno do hotel está 
na reserva indígena que pode ser demarcada.

Ao pesquisar a região em 1997, Susana não 
encontrou um único índio que falasse tupi, a língua 
original dos tupinambás. Mas há cerca de cinco anos 
as crianças locais começaram a ter lições de tupi em 
escolas indígenas. Em vez de vôlei, praticam arco e fle-
cha nas aulas de educação física. E, nas de educação 
artística, aprendem a fazer artesanato de sementes. 
Embora a maioria dos índios seja católica, resultado 
da colonização, eles evitam se referir a Deus. Prefe-
rem agora dizer Tupã. “Temos orientado nossos jovens 
a não casar com pessoas que não sejam índias”, diz 
Valdinete Nascimento, professora da Escola Estadual 
Indígena Tupinambá de Olivença. “A miscigenação nos 
descaracterizou. Dizem que não somos índios porque 
nosso cabelo não é liso.” Se nas últimas décadas as fa-
mílias da região davam a seus filhos o nome Valdinete 
ou Rosivaldo, hoje os pais preferem nomes em tupi. O 
filho de Babau, de três anos, se chama Amatiri – que 
significa raio, em tupi, de acordo com os índios.

A proposta de demarcação da área dos tupinam-
bás é tão polêmica que um relatório parecido com o 
que deverá desembarcar na mesa do Presidente Lula 
foi rejeitado em 2006 pelo então presidente da Funai, 
Mércio Gomes. Os antropólogos da Funai que assi-
nam o laudo da demarcação defendem seu trabalho 
com o argumento de que há muitas concessões aos 
não índios na proposta atual. “Na verdade, os índios 
queriam muito mais terras”, diz o antropólogo Jorge 
Luiz de Paula, um dos autores do estudo. “Deixamos 

de fora muitos lugares em que os índios moravam an-
tigamente, mas onde hoje só há brancos.”

No sul da Bahia, a violência é tão antiga quanto 
as disputas por terras. A legislação garante a terra a 
quem, como Babau, reivindica a identidade indíge-
na. Por outro lado, assegura também a fazendeiros e 
agricultores o direito à propriedade privada. Com bons 
propósitos, os constituintes de 1988 tentaram acabar 
com os conflitos e corrigir injustiças históricas. Podem 
ter criado alguns problemas insolúveis.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, companheiras e companheiros, du-
rante a sessão ordinária do dia de ontem mantivemos 
caloroso debate em relação ao projeto que determina 
o novo marco regulatório para a exploração de petró-
leo na camada pré-sal, estabelecendo o sistema e o 
regime de partilha de royalties.

O grande ponto de divergência diz respeito à 
distribuição dos royalties para os Estados, sobretudo 
para aqueles localizados em área próxima às reservas 
de petróleo. Esse impasse envolve praticamente todos 
eles, em especial Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Penso que, na ânsia de defender os interesses 
da Unidade da Federação e do povo que representam, 
alguns Parlamentares e Governadores extrapolam nas 
intervenções e nos argumentos. O Governador do Rio 
de Janeiro, Sérgio Cabral, por quem tenho profundo 
respeito e até mesmo admiração – foi nosso colega 
Parlamentar e Senador da República –, no intuito de 
defender seu Estado e sua gente, atacou outras Uni-
dades da Federação e outras regiões. Srs. Deputados, 
isso não é justo. Acho que a arma a ser utilizada para 
ganhar uma batalha não deve denegrir a imagem dos 
outros, mas, sim, ressaltar as virtudes que aquela pes-
soa ou, no caso, aquele Estado, tenha.

Sr. Presidente, o Governador Sérgio Cabral, ao 
final de sua intervenção, diz que considera um roubo 
contra o Rio de Janeiro a distribuição dos royalties de 
petróleo de áreas já licitadas do pré-sal em proporção 
maior para outros Estados. Caso isso aconteça, afirma 
o Governador, ele se achará no direito, assim como 
sua bancada, de discutir a Zona Franca de Manaus, os 
Fundos do Nordeste e do Norte. Ora, S.Exa. não pode 
comparar o Rio de Janeiro a Amazonas ou Pernam-
buco. Basta comparar os Índices de Desenvolvimento 
Humano dessas Unidades da Federação. 

E mais: o Governador do Rio de Janeiro disse 
que nunca questionou o fato de Pernambuco receber 
3 bilhões de reais do Fundo de Participação dos Es-
tados – FPE, enquanto o Rio de Janeiro recebe 600 
milhões de reais somente.
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Ora, esta é a política correta: a distribuição dos 
recursos para os Estados é inversamente proporcional à 
arrecadação. Só assim conseguiremos maior equilíbrio 
entre as Unidades da Federação. Se o Rio de Janeiro 
vier a perder nos royalties do petróleo, Deputado Fer-
nando Marroni, ganhará no Fundo de Participação dos 
Estados, pois ampliará a arrecadação a partir daí.

Registro, portanto, que apoio o Rio de Janeiro, 
mas também apoio o Brasil como um todo.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, sou um Parlamentar da base governista 
e tenho admiração particular pelo Governo do Presi-
dente Lula, mas algo está preso em minha garganta 
há bastante tempo.

Não há nada mais injusto do que um cidadão 
trabalhar a vida inteira para sobreviver e, quando fi-
nalmente pode descansar e dedicar-se com liberdade 
aos desejos pessoais, ter de ficar recluso em casa ou 
dela ser expulso por não conseguir arcar com as par-
celas do financiamento ou sequer pagar o aluguel. Faz 
tempo, e isso inclui todos os nossos Governos, que 
o Brasil não dá o devido valor a seus aposentados. 
Muitas vezes, eles são tratados como se fossem um 
estorvo. Esta Casa e este Governo precisam encontrar 
logo uma saída para a atual situação.

A Previdência Social acumula déficit de 29,9 
bilhões de reais de janeiro a agosto, segundo dados 
divulgados pelo Ministro da Previdência Social, José 
Pimentel. O fluxo de caixa no mês de agosto, por exem-
plo, indica que a arrecadação foi de 14,4 milhões de 
reais enquanto a despesa com benefícios foi de 19,5 
milhões de reais. Essa conta negativa evidencia um 
déficit e faz a Previdência recorrer às reservas, difi-
cultando novos reajustes. 

O problema, caros colegas, é que há muito tem-
po os recursos da Previdência foram utilizados pelos 
Governos para muitas outras atividades. Foram dadas 
outras destinações ao dinheiro de nossos aposenta-
dos. E o País também não se preparou para a hora 
em que milhares de trabalhadores da ativa mudariam 
de condição, passando de contribuintes para aposen-
tados. Governantes e gestores também se esquecem 
do superávit da Seguridade Social.

Aqui vai um dado extraordinário: segundo o eco-
nomista da COBAP Maurício Oliveira, apesar da cri-
se financeira global, o sistema de Seguridade Social 
apresentou no primeiro semestre de 2009 superávit de 
20 bilhões de reais. O sistema de Seguridade Social 
engloba as políticas sociais de Saúde, Previdência e 
Assistência Social, possui orçamento próprio e é finan-
ciado por toda a sociedade de forma direta e indireta, 

por meio de recursos provenientes da União, dos Es-
tados, do Distrito federal e dos Municípios. Somados 
os 20 bilhões de reais do primeiro semestre de 2009, 
o superávit da Seguridade Social no período de 2000 
a 2009 já alcança mais de 400 bilhões de reais. Esse 
montante seria suficiente para revolucionar a saúde 
pública do País, recuperar as perdas salariais de to-
dos os aposentados e pensionistas do Brasil e acabar 
com a miséria. Porém, esse dinheiro foi para o sistema 
financeiro nacional e internacional.

Não existe, portanto, déficit da Previdência, mas, 
sim, uma política de distribuição de renda do País. E, 
ao alegar falta de recursos para fazer frente ao pa-
gamento dos projetos de interesse de aposentados 
e pensionistas, o Governo omite para a população 
brasileira a sobra de recursos da Seguridade Social, 
que acaba por ser destinada ao pagamento dos juros 
da dívida pública e não à melhoria e à ampliação dos 
direitos sociais.

O Governo Lula – e incluo o meu partido, o PMDB 
– vem empurrando com a barriga os temas “Previdên-
cia” e “aposentados”. Por isso não quer nem ouvir fa-
lar dos projetos que tramitam no Congresso Nacional 
sobre aumento das despesas da Previdência, como o 
que vincula o aumento de todas as aposentadorias ao 
do salário mínimo e o que põe fim ao fator previden-
ciário, criado com a finalidade de reduzir o valor dos 
benefícios no momento de sua concessão, de maneira 
inversamente proporcional à idade de aposentadoria 
do segurado. Isso não pode acontecer. Não com este 
Governo.

Algumas questões precisam ser abordadas e 
pensadas com urgência. Fábio Gimbiagi, do IETS, 
fez uma análise profunda sobre a pressão do salário 
mínimo sobre a Previdência e deixou algumas ques-
tões, como esta:

“Por quanto tempo mais o país vai manter 
a política de aumentos do piso previdenciário? 
Neste ano e no próximo, o SM e o piso pre-
videnciário, em termos reais, estarão aumen-
tando mais de 5% ao ano. É óbvio que essa 
é uma decisão que já está tomada e deve ser 
cumprida. 

Na próxima década, porém, se o SM con-
tinuar a crescer nessa velocidade, a despesa 
do INSS cresceria em torno de 6,0% todos os 
anos. Se o PIB crescer 4,5% ao ano, o gasto 
do INSS, que em 2010 deverá ser da ordem 
de 7,5% do PIB, alcançaria 8,6% do PIB 10 
anos depois. Lembremos que o investimento 
do governo é hoje de 1% do PIB. O país pode 
não fazer nada. O risco, nesse caso, é que em 
2020 não sobre nada para investir. O próximo 
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presidente terá provavelmente que propor algo 
a esse respeito”. 

Está na hora de tratarmos os aposentados com o 
devido respeito e de começarmos a mudar e a tornar 
mais justas as coisas neste País. Apelo para a sensi-
bilidade do Presidente da República.

Sr. Presidente, esta Casa deverá aprovar a ma-
téria mais importante do ano: o PL que estabelece o 
modelo de partilha dos royalties de petróleo da camada 
pré-sal e que beneficia todos os Municípios e Estados 
brasileiros, inclusive os não produtores de petróleo. Isso 
é importante, pois entendo que a riqueza que está na 
plataforma continental é de todos os brasileiros. Por-
tanto, apoio o entendimento, para que possamos votar 
logo a proposta do modelo de partilha dos royalties 
oriundos da exploração de petróleo no pré-sal, que 
beneficiará todos os municípios do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. THELMA DE OLIVEIRA (PSDB-MT. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, registro com muito pesar o falecimento, na 
última sexta-feira, de um dos grandes homens públicos 
de Mato Grosso, o ex-Governador José Garcia Neto.

Sergipano de nascimento, Garcia Neto foi Prefeito 
de Cuiabá na década de 50, foi Deputado e o último 
Governador de Mato Grosso antes da divisão do Esta-
do. Garcia Neto, contrário à divisão do território mato-
grossense, protagonizou inúmeros embates políticos 
com o Governo Geisel, nos anos de 1977 e 1978.

Morreu aos 87 anos de idade, deixando um lega-
do de dignidade, de honradez e de grandes serviços 
prestados a Mato Grosso. Um homem público exemplar 
em sua conduta, sempre devotada aos interesses da 
sociedade, do povo mato-grossense.

Aos familiares de Garcia Neto, em especial à D. 
Maria Ligia, as nossas mais sinceras condolências e 
toda a solidariedade do povo mato-grossense.

Sr. Presidente, outro assunto – de que tratarei 
posteriormente com mais profundidade – diz respei-
to ao concurso público realizado pelo Governo Blairo 
Maggi, no último domingo. Foi um verdadeiro fiasco e 
trouxe total constrangimento e indignação aos mais de 
270 mil inscritos, que se deslocaram de diversos mu-
nicípios e até de outros Estados para fazê-lo. 

O concurso foi cancelado por suspeita de fraude 
e outros problemas que estão sendo investigados pelo 
Ministério Público. O fato causou indignação na popu-
lação mato-grossense. Eram mais de 270 mil inscritos 
para apenas 10 mil vagas, o que demonstra a desor-
ganização com que foi promovido o concurso. Não 
culpo a UNEMAT, instituição organizadora, mas, sim, 

o Secretário de Administração e o Governo do Estado, 
que trataram com total descaso os candidatos. 

Sr. Presidente, faço este registro para que conste 
dos Anais da Casa a forma como foi tratada a popula-
ção de Mato Grosso, bem como a indignação de todos 
aqueles que se inscreveram para participar desse con-
curso – realizado, aliás, já no final do Governo. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
Organização dos Estados Americanos (OEA) conde-
nou o Estado brasileiro por violações de direitos huma-
nos em conflitos no campo. As informações descritas 
abaixo são da organização Terra de Direitos, sediada 
em Curitiba, em coletiva à imprensa no dia 9 de no-
vembro último:

“A OEA considerou o país culpado pela 
não responsabilização dos envolvidos no as-
sassinato de Sétimo Garibaldi, agricultor mor-
to em 1998 durante um despejo ilegal de um 
acampamento do MST. Para a OEA, caso ex-
põe a parcialidade do judiciário no tratamento 
da violência no campo e as falhas das auto-
ridades brasileiras em combater milícias for-
madas por fazendeiros.

É a terceira vez que o Estado brasilei-
ro é condenado na Corte Interamericana de 
Direitos Humanos e a segunda que envolve 
crimes contra trabalhadores rurais sem terra 
no Paraná.

Sétimo Garibaldi foi morto em Querência 
do Norte, noroeste do Paraná, em uma ação 
de cerca de 20 pistoleiros encapuzados que 
fizeram uma desocupação extrajudicial de um 
acampamento do MST. Com a conivência das 
autoridades locais, o inquérito do caso foi ar-
quivado e ninguém foi denunciado – apesar 
dos indícios e das inúmeras testemunhas que 
garantiram que a ação foi comandada pelo 
fazendeiro Morival Favoreto e pelo capataz 
Ailton Lobato.

O caso do assassinato de Sétimo foi de-
nunciado em 2003 à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH), que foi informada 
também do posterior arquivamento não funda-
mentado do inquérito policial. Em 2007, a CIDH 
submeteu o caso à Corte, o que resultou, ago-
ra, na condenação do Estado brasileiro.

Quem deferiu o pedido de arquivamento 
do inquérito sem a devida fundamentação foi a 
juíza Elisabeth Khater (a mesma juíza que foi 
flagrada por um jornalista da Folha de S. Paulo 
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comemorando com fazendeiros uma desocu-
pação de trabalhadores). Foi Khater também 
que compactuou com os grampos ilegais em 
integrantes do MST na mesma região do as-
sassinato de Sétimo”.

Aliás, o Tribunal de Justiça do Paraná, através 
da sua Corregedoria, deveria analisar melhor os fatos 
que dizem respeito a essa senhora.

“Este caso resultou, em agosto, na se-
gunda condenação do Estado brasileiro na 
Corte Interamericana de Direitos Humanos 
da OEA.”

Em 1998, no Governo de Jaime Lerner, houve 
16 assassinatos no Paraná.

“A Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos da OEA declarou, por unanimidade, 
que o Estado violou os direitos às garantias 
judiciais e à proteção judicial, em prejuízo aos 
familiares de Sétimo. A Corte apontou a moro-
sidade das forças policiais e da Justiça. Para 
a OEA, ‘as autoridades estatais não atuaram 
com a devida diligência no Inquérito da morte 
de Sétimo Garibaldi, o qual, ademais, excedeu 
um prazo razoável’. (p. 140)

A sentença reforça a necessidade de 
investigar de forma completa e imparcial não 
apenas o assassinato de Sétimo Garibaldi, mas 
também as suspeitas de conivência e parciali-
dade dos responsáveis pelo arquivamento do 
caso. Diz o texto:

‘A Corte não pode deixar de expressar 
sua preocupação pelas graves falhas e demo-
ras no inquérito do presente caso, que afeta-
ram vítimas que pertencem a um grupo con-
siderado vulnerável. Como já foi manifestado 
reiteradamente por este tribunal, a impunidade 
propicia a repetição crônica das violações de 
direitos humanos’. (p. 141)

Como medida de reparação, a sentença 
deve ser publicada em meios de imprensa e os 
familiares devem ser indenizados por danos 
morais e materiais.

Outros Casos Relacionados
O assassinato de Sétimo Garibaldi não 

é o único caso de crime contra trabalhadores 
rurais do Paraná que tramitou no Sistema Inte-
ramericano de Direitos Humanos da OEA.

Em junho, o relatório de mérito do assas-
sinato do trabalhador rural Sebastião Camargo 
– morto no mesmo ano e na mesma região de 
Sétimo, em circunstâncias parecidas – foi apre-
sentado na Assembleia Geral da OEA. Além 

destes, tramita na Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos o assassinato de Antonio Ta-
vares, agricultor morto em 2000 nos arredores 
de Curitiba, em uma ação violenta da polícia 
para impedir uma manifestação pacífica”.

Era esse o teor do meu pronunciamento, do qual 
peço o registro nos Anais desta Casa.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, hoje nós demos 
mais um passo importante rumo a uma política de 
valorização salarial e profissional dos policiais mili-
tares de todo o Brasil, quando aprovamos por unani-
midade na Comissão Especial, da qual inclusive sou 
Vice-Presidente, a PEC nº 300, de 2008, que trata da 
equiparação salarial.

Quero acrescentar, Sr. Presidente, que por iniciati-
va nossa no mandato, em parceria com as associações 
dos policiais militares do nosso Estado, o Rio Grande 
do Norte, e com o Deputado estadual Fernando Minei-
ro, estaremos realizando amanhã uma programação 
voltada para a defesa da aprovação dessa importante 
proposta. A programação vai começar de manhã, com 
uma marcha. A concentração será a partir das 8h, no 
centro da cidade. E às 9h haverá uma audiência pú-
blica na Assembleia Legislativa. 

A bancada federal do Estado já foi convidada. Te-
mos confirmada a presença do Deputado Major Fábio, 
Relator da matéria, que fez um importante trabalho; do 
Deputado Capitão Assumção; do Deputado Distrital 
Cabo Patrício, e de vários outros Parlamentares.

Enfim, Sr. Presidente, nossa expectativa é de 
que possamos fazer um bom movimento amanhã, na 
defesa de uma tese por demais importante. Afinal de 
contas, avançar na direção de uma política pública de 
segurança cidadã, justa e eficaz, passa naturalmente 
pela valorização salarial e profissional dos policiais 
militares de todo o Brasil.

Quero aqui enviar meu abraço aos policiais civis 
do meu Estado, que fizeram uma paralisação de ad-
vertência durante 48 horas. Haverá uma nova assem-
bleia na próxima segunda-feira. Esperamos que até lá 
avancem as negociações com o Governo do Estado, 
porque as reivindicações dos policiais civis do Estado 
são extremamente justas e legítimas.

Finalmente, mais uma vez deixamos o nosso 
apelo no sentido de que, sem prejuízo da pauta do 
pré-sal, tanto a bancada do Governo quanto a ban-
cada da Oposição concordem em realizarmos uma 
sessão extraordinária hoje, sendo o primeiro item da 
pauta a PEC nº 391, de 2009, que trata dos agentes 
comunitários de saúde.

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PMDB-PB. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ocupar a 
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tribuna para anunciar que uma das grandes e impor-
tantes cidades paraibanas, Guarabira, amanhã com-
pleta 122 anos de emancipação política.

Sua Prefeita, uma mulher brava, Fátima Paulino, 
inaugura obras toda semana. Essa é a tônica desde o 
início do mandato. E este humilde Parlamentar parai-
bano está sempre colaborando com a administração 
municipal, com recursos para a área do esporte e para 
a área de infraestrutura da cidade de Guarabira.

Amanhã, juntamente com o ex-Governador Ro-
berto Paulino, o Deputado Raniery Paulino e a Prefeita 
Fátima, estaremos entregando mais obras na cidade. 
Também se fará presente o Governador José Mara-
nhão, assinando ordens de serviço para obras na Ca-
pital do Brejo Paraibano.

Quero parabenizar a cidade pelo aniversário, 
cumprimentando a população de Guarabira – homens, 
mulheres, jovens e crianças –, e desejar que seja ven-
turoso o seu futuro. É o registro que faço nesta hora.

O SR. HOMERO PEREIRA (PR-MT. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
demais senhoras e senhores aqui presentes ou que 
estejam nos ouvindo ou assistindo por meio da Inter-
net, da Rádio ou da TV Câmara, em especial, ilustres 
cidadãos do Estado de Mato Grosso, que tenho o or-
gulho de aqui representar, no último final de semana, 
como Vice-Presidente da Comissão Especial do Có-
digo Florestal Brasileiro, participei de várias reuniões 
e audiências públicas externas em Mato Grosso, Ron-
dônia e Pará. Os eventos tiveram ampla participação 
da sociedade. Das reuniões promovidas em Cuiabá e 
Ji-Paraná participaram os Governadores Blairo Maggi 
e Ivo Cassol, respectivamente dos Estados de Mato 
Grosso e Rondônia, Deputados Federais, Deputados 
Estaduais, Prefeitos, Vereadores, população, socieda-
de civil organizada, entidades de classe, produtores 
rurais, ambientalistas, enfim, representantes de todos 
os segmentos envolvidos na discussão.

Naqueles importantes encontros, ouvimos o que 
especialistas, sociedade civil e cidadãos interessados 
no assunto pensam a respeito do que seja um Código 
Florestal mais consentâneo com o mundo moderno, 
com responsabilidade e sustentabilidade ambiental. 
Vale lembrar que a atual legislação florestal já tem 
mais de 40 anos de existência e que, de lá para cá, 
já ocorreram muitas modificações na forma como o 
mundo encara a questão do aproveitamento florestal 
e do uso da terra.

Todas as pessoas ouvidas nas audiências pú-
blicas trouxeram propostas, sugestões que com cer-
teza auxiliarão a Comissão e, em especial o Relator, 
Deputado Aldo Rebelo, para uma reflexão sobre di-
versos temas, como segurança Jurídica para uso da 

área consolidada e em plena produção; dificuldade 
de licenciamentos para produção sustentada, com a 
consequente multa a todos os produtores, indepen-
dente do tamanho da sua área, assentados ou não; 
tratamento isonômico entre os Estados brasileiros, 
sem discriminação aos Estados que fazem parte da 
região amazônica, até porque esta é a região mais 
preservada do País; compensação da reserva legal 
fora da propriedade e, sim, na bacia, no bioma ou no 
Estado – fato registrado ontem pelo Ministro Carlos 
Minc, nesta Casa; possibilidade da soma das APP à 
reserva legal, dadas as características de cada região; 
pagamentos por serviços ambientais, etc.

O que percebemos durante as audiências públi-
cas que fizemos foi a angústia das pessoas no tocante 
a esses pontos importantes. O atual Código traz mui-
ta insegurança jurídica a todos aqueles que querem 
trabalhar com dignidade, seja na Amazônia, seja em 
qualquer parte deste País, além de gerar criminalida-
de, segregação, embargo de propriedades e multas 
estratosféricas totalmente incompatíveis com a renda 
dos produtores. Precisamos, com o novo Código, dar 
segurança jurídica a todos aqueles que querem pro-
duzir com sustentabilidade.

Foram amplamente debatidos todos esses te-
mas, que certamente vão compor o relatório que esta 
Comissão vai fazer, para que possamos caminhar no 
sentido de preservar e de produzir, ou seja, de construir 
uma sociedade cada vez mais sustentável.

Outro ponto que comungamos com os debate-
dores e que não se deve prever na nova legislação é 
o da reconversão de áreas que estão em franca pro-
dução de alimentos em vegetação nativa, pois essa 
exigência seria um retrocesso para o desenvolvimento 
socioeconômico do Brasil. São os produtores rurais os 
mais preocupados com o meio ambiente, pois eles de-
pendem dele para viabilizar a sua atividade.

O que a Nação espera de nós legisladores é 
que tenhamos a sensibilidade de entender que o novo 
Código Florestal e Ambiental que se pretende imple-
mentar deve ter vasto interesse social nele embutido. 
Para isso, é preciso preservar o meio ambiente e ter 
compromisso com o desenvolvimento sustentável, em 
que a figura central seja o ser humano.

Tenho convicção também de que as discussões 
não ficarão apenas nas audiências públicas, pois o 
Congresso Nacional fará o seu papel, e o Governo terá 
a sabedoria necessária para corrigir as distorções e 
encontrar uma fórmula para regularizar os problemas 
detectados.

Em Mato Grosso, por exemplo, a agricultura fa-
miliar, segundo depoimento da representante da FE-
TAGRI, está sendo inviabilizada, dadas as dificuldades 
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para conseguir a regularização fundiária, bem como 
licenciamentos, créditos e assistência técnica, etc., 
situação que não é diferente da verificada em outras 
regiões que visitamos. 

Outro aspecto importante: as Áreas de Preserva-
ção Permanente – APPs, principalmente aquelas rela-
cionadas a rios, córregos, nascentes e encostas, que 
não podem sofrer restrições de forma aleatória. Temos 
de levar em conta a opinião dos técnicos da EMBRAPA 
e das universidades. No caso dos rios, a ideia básica 
é de que as APPs não dependam apenas da largura, 
mas também da topografia, da profundidade e da es-
pessura do terreno que os acompanha. 

Quanto à reserva legal, acredito que a Comissão 
Especial do Código Florestal, a exemplo do que ou-
vimos ainda ontem do Ministro Carlos Minc, do Meio 
Ambiente, buscará mecanismos para compensá-la na 
bacia, no bioma ou nos Estados, não ficando somente 
na propriedade, como é hoje. É preciso compatibilizar a 
reserva legal com o nível da agricultura de cada Esta-
do e de cada região, de forma que atenda o interesse 
da produção e da preservação. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
demais senhoras e senhores, finalizo minhas palavras 
ratificando o que disse nas audiências públicas mato-
grossenses o Relator do novo Código Florestal e Am-
biental, Deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP). S.Exa. 
disse que “o Brasil inteiro deve ter, diante dos Estados 
produtores de alimentos, um sentimento de respeito 
e de gratidão pela grande contribuição que têm dado 
à economia, à agricultura, à pecuária e ao desenvol-
vimento do Brasil”. 

Não podemos admitir que a agricultura seja con-
siderada uma atividade criminosa. O Código Florestal 
e Ambiental só faz sentido se combinar mutuamente a 
defesa do meio ambiente e a produção com responsa-
bilidade ambiental e desenvolvimento sustentável. 

Muito obrigado!

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, venho à tribuna falar de 
um assunto que eu já comentei com V.Exa. Em nome 
do Presidente Michel Temer, na companhia de gran-
des companheiros, como estes que estão aqui ao lado 
– Deputados Emiliano José, Professor Ruy Pauletti e 
Claudio Cajado –, fizemos um périplo por Equador, 
Colômbia e Venezuela. E lá, como disse, em nome do 
Presidente Michel Temer, convidamos os Presidentes 
dos Congressos locais a realizar no próximo trimestre, 
de 2010, o primeiro encontro de Chefes de Legislati-
vos da América do Sul, para que possamos engajar os 
Parlamentos de toda a América do Sul nesse esforço 
de integração que vem sendo liderado pelo Executivo 
e que não pode prescindir da presença e da partici-

pação, Deputado Nilson Mourão, dos nossos Legisla-
tivos, que representam a nossa soberania popular e 
os nossos povos.

A acolhida foi importante. Precisamos começar a 
preparar este encontro, para que se realize no próximo 
ano de 2010. Será o primeiro encontro de Chefes de 
Legislativo da América do Sul.

Era o que eu tinha a comunicar.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, a minha presença nesta tribuna, no dia de hoje, é 
para informar aos meus pares que as bancadas do Rio 
de Janeiro e do Espírito Santo nesta Casa estão mais 
do que nunca unidas, coesas, no propósito inegociável 
de não ceder, em hipótese alguma, às pretensões ino-
portunas de quem, em flagrante desrespeito ao povo 
fluminense e capixaba, pretende alterar, em plenário, 
o acordo já fechado, consagrado, consolidado com o 
Relator do novo marco regulatório do pré-sal, Depu-
tado Henrique Eduardo Alves, o Presidente Lula e os 
Governadores Sérgio Cabral e Paulo Hartung, do Rio 
de Janeiro e do Espírito Santo, respectivamente.

O que estão querendo, na verdade, é mudar de 
forma escandalosa as regras do jogo já vitorioso para 
o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, exatamente aos 
48 minutos do segundo tempo. Mas, com certeza, não 
haverá torcida, por mais fanática que seja, que aceite 
uma jogada tão estúpida, tão desleal, tão desrespei-
tosa. Acredito que até mesmo os adversários sairiam 
com muita vergonha de um papelão como este.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
me solidarizar com o Governador Sérgio Cabral, diante 
de sua luta hercúlea em defesa dos direitos adquiridos 
pelo povo fluminense e capixaba, que não aceita, ab-
solutamente, a ideia oportunista de emendas pedindo 
o rateio dos 28% dos royalties de áreas do pré-sal já 
licitadas.

Como bem frisou o Governador Cabral, abrir mão 
da nossa posição, permitindo a inclusão de emendas 
alterando o texto do Relator, Deputado Eduardo Al-
ves, para ampliar a participação dos Estados e Muni-
cípios não produtores de petróleo na distribuição dos 
royalties, seria criar um precedente perigosíssimo. Sr. 
Presidente, é um desrespeito federativo, é quebrar 
um contrato legal, é de fato um oportunismo sem pre-
cedente. Até porque, Sr. Presidente, o Estado do Rio 
de Janeiro já perdeu nessas negociações, que estão 
querendo desrespeitar, com o fim das Participações 
Especiais (PE), que não mais existem no novo regime 
de partilha da produção.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, as bancadas 
fluminense e capixaba não vão medir esforços: va-
mos buscar todos os meios possíveis e necessários 
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no sentido de preservar o acordo mantido naquele 
recente e histórico encontro com o Presidente da Re-
pública, com o Relator do projeto, com as Lideranças 
desta Casa e com a população brasileira. Não vamos 
ceder às intransigências, sejam de que for, partam de 
onde partir.

Muito obrigado!

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-
RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
transmitir a esta Casa, aos Srs. Deputados e a todos 
aqueles que nos ouvem o sentimento de tristeza da 
região colonial italiana do Rio Grande do Sul. Não 
ouvi, mas recebi diversos telefones através dos quais 
soube que o Ministro Tarso Genro, em declarações à 
imprensa sobre o caso Battisti, teria dito que os ita-
lianos têm índole fascista. Ora, isso revoltou a região 
e a colônia italiana, e não sem razão. Não é possível 
que um Ministro diga que todos os descendentes de 
italianos têm índole fascista.

Quero ver o Ministro Tarso, candidato ao Gover-
no do Estado, repetir o que disse na região de Caxias, 
Bento Gonçalves, Erechim, a toda os descendentes 
da colonização italiana. Haverá faixas pedindo que 
repita que os descendentes de italianos têm índole 
fascista.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem revi-
são do orador.) – Deputado Professor Ruy Pauletti, que 
me antecedeu na tribuna, gostaria que V.Exa. provasse 
que o Ministro Tarso Genro foi capaz de tal afirmação. 
Sou correligionário, amigo e admirador do Ministro, 
uma grande personalidade que recebeu a medalha 
do Mérito Farroupilha no Rio Grande do Sul e sempre 
foi um democrata. Duvido que o Ministro tenha feito tal 
afirmação. V.Exa. terá de provar que o Ministro Tarso 
Genro fez tal afirmação.

Sr. Presidente, venho aqui falar sobre outra afir-
mação veiculada na imprensa e com a qual estou 
indignado. Não aceito que o Governador do Rio de 
Janeiro diga que este Parlamento quer roubar aquele 
Estado. Não somos ladrões! Estamos aqui para esta-
belecer nova regra para uma nova riqueza que não é 
do Rio de Janeiro, que não é de São Paulo, que não 
é do Espírito Santo, que não é de nenhum Estado, 
mas da União.

Sabem por quê? Porque o que está na plataforma 
continental, o que está sendo explorado hoje, pode-se 
dizer, é uma extensão da praia, do Município, do Esta-
do. Portanto, deve receber royalties. Agora, o pré-sal, 
não. Ele está a 300 quilômetros da costa, não está na 
plataforma continental, mas numa zona exclusiva de 
exploração brasileira, no mar internacional.

O Rio de Janeiro não pode dizer que queremos 
roubá-lo, ao querer dividir esse petróleo entre todos os 
Estados. O Império acabou há muito tempo. Vivemos 
numa República. Royalty significa a parte do rei, mas 
não há mais rei no Brasil, a não ser o povo, que tem de 
receber equitativamente pela exploração desse petróleo 
que vai jorrar da camada pré-sal e que deve chegar a 
todos os Estados e Municípios brasileiros.

É equivocada a posição do Rio de Janeiro. Pior 
ainda: as bancadas do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo estão obstruindo a votação. Quem mais ganhou 
quer obstruir a votação? Quem mais está ganhando 
quer obstruir a votação?

Este Parlamento está de pernas para o ar. Temos 
de votar os projetos do pré-sal, sim, aprofundar as re-
formas, distribuir a riqueza para todo o povo brasileiro 
e não só para o Rio de Janeiro.

Retirem essa palavra, de que o Parlamento quer 
“roubar” o Rio de Janeiro.

O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, faço questão de registrar 
o grande acontecimento que lotou, de forma inédita, as 
avenidas da Capital do meu Estado no último domingo. 
Refiro-me à volta do Ceará Sporting Club à Primeira 
Divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, após 
longa espera de 16 anos. 

Como bem salientou um cronista esportivo cea-
rense, “para a paixão do torcedor alvinegro, não existe 
time maior ou mais importante do que o Ceará, indepen-
dentemente do campeonato que estiver disputando”. 

Na verdade, a sua torcida, que é a maior de todo 
o Nordeste, levou às ruas de Fortaleza, na recepção à 
delegação do seu time, após regressar de São Paulo, 
onde realizou o grande feito, as maiores manifestações 
de amor e apreço de todos os tempos. Vale dizer, dos 
95 anos de existência do alvinegro.

Quero solidarizar-me com a grande massa hu-
mana daquela recepção realmente indescritível, pois 
estou fortemente ligado, e de forma indelével, à histó-
ria do Ceará Sporting Clube. E vamos todos continuar 
vibrando com o nosso time do coração, que em 2010 
vai estar figurando na Série A, ou seja, na elite do fu-
tebol brasileiro.

Obrigado!

O SR. ÁTILA LIRA (Bloco/PSB-PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs. e Srs. Depu-
tados, quero registrar que o Governador em exercício 
do Piauí, Wilson Martins, do PSDB, anunciou na noite 
de ontem a decisão do Ministro da Agricultura, Rei-
nhold Stephanes, em assinatura de portaria, tirando o 
Piauí do risco desconhecido de febre aftosa e ficando 
o status de risco médio de contaminação.
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Ele disse que, livre da febre aftosa, o Piauí agora 
pode comercializar carne bovina e gado para todos os 
Estados brasileiros e que pode ficar livre da contami-
nação da febre aftosa até o final de 2010.

Em 2005 o Vice-Governador do Piauí, Wilson 
Martins, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento 
Rural com uma preocupação: a situação do Piauí com 
relação à febre aftosa era de risco desconhecido. Mas 
como sair dessa situação? A decisão foi rápida: foi 
criada a ADAPI – Agência de Defesa Agropecuária do 
Estado do Piauí, que em março de 2006 foi instalada 
oficialmente.

Outros fatores que aceleraram os trabalhos da 
ADAPI foram a ótima administração do Vice-Governador 
Wilson Martins à frente da Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural e a aprovação das legislações necessárias, 
pela Assembleia Legislativa do Estado, que fortaleceu 
a Defesa Agropecuária do Piauí. 

O fortalecimento de uma agência de defesa agro-
pecuária se dá principalmente pela segurança repas-
sada pelos governantes através de vontade política 
e sensibilidade quanto à questão sanitária animal e 
vegetal. 

Antes da existência da ADAPI os índices vacinais 
antiaftosa no Piauí oscilavam entre 45% e 55%; após a 
implantação da Agência, bem como a contratação de 
272 técnicos, através de 2 concursos públicos realiza-
dos no interstício de 3 anos, entre médicos veterinários, 
engenheiros agrônomos, técnicos em agropecuária e 
administrativos, que, somados aos já existentes, per-
fazem um total de 469 profissionais, houve mudança 
significativa não só quanto aos índices vacinais, que 
alcançaram patamares que variam de 75% a 91,7%, 
mas também à consolidação das ações relacionadas 
ao Programa Nacional de Erradicação e Prevenção 
da Febre Aftosa.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (DEM-BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a discussão a respeito da concessão do 
reajuste real a aposentados e pensionistas da Previ-
dência Social que ganham mais de 1 salário mínimo 
é de vital importância para milhões de brasileiros que, 
após longos anos de jornada de trabalho, contam úni-
ca e exclusivamente com suas aposentadorias como 
fonte de renda.

É imperioso que o Governo Federal se sensibilize 
com a situação desses aposentados e que proponha 
um mecanismo de equalização, ao longo dos anos, dos 
valores percebidos no ato da aposentadoria.

O Governo do Presidente Lula é um grande de-
fensor do equilíbrio fiscal, mas lembramos que a Previ-

dência Social é superavitária quando excluímos a DRU 
e a Assistência Social. Muitos dos que contribuíram 
com a Previdência e se aposentaram com o piso de 3 
salários mínimos hoje recebem cerca de 2.

Como exemplo, citemos os dados inerentes ao 
que vem ocorrendo nesse sentido desde a posse do Go-
verno Lula, quando o salário mínimo era de R$200,00. 
Neste caso, admitamos que no mesmo momento um 
cidadão se aposentou com o montante de R$600,00, 
portanto, 3 salários mínimos. O que se viu depois foi 
que o mínimo subiu 132%, enquanto as aposentado-
rias acima do mínimo foram reajustadas em 60%. O 
resultado é que o mínimo atingiu R$465,00, enquanto o 
suposto benefício de R$600,00 passou para R$938,47, 
ou seja, em números de salários, o beneficiário em 
questão passou a receber 2,16 salários mínimos.

Essa distorção é inaceitável, pois os trabalhadores 
contribuíram e seguiram todas as regras impostas pela 
Previdência Social. Precisamos corrigir essa distorção 
o mais brevemente possível.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ MAIA FILHO (DEM-PI. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ontem fiquei sem entender o que aconteceu aqui. Foi 
dito que houve um rompimento de acordo, que o Go-
vernador do Rio de Janeiro teria feito um acordo com o 
Presidente da República e que aqui se estava rompendo 
o acordo, como se não fôssemos um Poder indepen-
dente e como se um acordo feito entre o Governador 
de um Estado e o Presidente da República fosse um 
acordo entre as Lideranças desta Casa. Fiquei sem 
entender essa argumentação.

Fiquei sem entender ainda a argumentação de 
que haveria também rompimento de contrato, como 
se nós estivéssemos, dentro da nossa proposta do 
pré-sal, que é de que a parte já concedida seja dividi-
da, de acordo com o relatório aprovado na Comissão 
Especial, da qual faço parte, rasgando um contrato. O 
contrato será mantido. As cláusulas do contrato serão 
mantidas. O que há aqui, de emenda destacada, é a 
divisão dos royalties e do fundo especial, de acordo 
com o relatório aprovado na Comissão Especial, que 
concede participação a todos os Estados brasileiros, 
inclusive aos nordestinos, particularmente ao Piauí. 

Não entendi a indignação dos Deputados flumi-
nenses neste plenário, que são bastante privilegiados 
com a atual divisão de royalties que se faz no Brasil. 
De acordo com a emenda que está sendo destacada, 
o Rio de Janeiro também será o Estado mais contem-
plado, porque ficará com 25%, índice a que têm direito 
os chamados Estados produtores, enquanto todos os 
Estados – inclusive o Rio de Janeiro – ficarão apenas 
com 22%.
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Há que se ter bom senso, Sr. Presidente, para 
que o entendimento não fique muito desigual. Falou-
se muito, durante o mês de novembro, dos 20 anos 
da queda do Muro de Berlim. E a Alemanha Ociden-
tal investiu muito na Alemanha Oriental para diminuir 
essa desigualdade. No Brasil, País de tremendas de-
sigualdades, quando vamos dividir impostos, ainda há 
dificuldades porque os mais ricos querem abocanhar 
a parte maior.

Esta Casa deve ter bom senso e deve aceitar 
isso. É para isso que nós…

(O microfone é desligado.)

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, quero somar-me ao 
Deputado Mainha, do Piauí, no pronunciamento que 
fez ontem, e também a V.Exa., na preocupação com 
a desigualdade na distribuição, na partilha principal-
mente do que pertence à União. 

Fiz ontem um apelo ao Presidente Michel Temer 
no sentido de que esta Casa vote o projeto dos agen-
tes de saúde, e quero agora fazê-lo a V.Exa., Sr. Pre-
sidente, aproveitando a oportunidade de estarem nas 
galerias, Deputada Fátima, vários agentes de saúde 
e de combate às endemias. 

Reforço o apelo no sentido de que esta Casa dê 
prioridade ao projeto lei do Deputado Raimundo Go-
mes de Matos, relatado pela Deputada Fátima, que 
por sinal realizou um brilhante trabalho na Comissão 
Especial. Como sempre, a Deputada Fátima destacou-
se por sua dedicação à Relatoria.

Vejo com tristeza, numa quarta-feira, Deputado 
Major Fábio, 229 Parlamentares, quando temos o pro-
jeto dos aposentados, o dos agentes de saúde... 

(O microfone é desligado.) 

O SR. RÔMULO GOUVEIA – ...e futuramente a 
PEC nº 300/08. 

Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que priorize es-
sas votações.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço 
aos taquígrafos que anotem o restante das palavras 
do Deputado Rômulo Gouveia.

A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, venho associar-me 
a todas as Deputadas na comemoração do transcurso 
do Dia Internacional de Combate à Violência Contra a 
Mulher, hoje, 25 de novembro. 

Antes, porém, quero ainda lamentar as palavras 
do Governador do Rio de Janeiro, que disse que o Nor-
deste quer roubar o dinheiro daquele Estado. 

Quero dizer ao Governador que Municípios do 
Rio de Janeiro, como Cabo Frio, estão colocando gra-

nito nas ruas, quando temos Municípios no Ceará que 
ainda não têm água nem luz. 

Que o Governador do Rio de Janeiro procure 
realmente manter essa participação, porque nós va-
mos votar nesta Casa o pré-sal para todos os Estados 
brasileiros.

Peço também apoio para a PEC nº 391/09, dos 
agentes comunitários de saúde. É uma medida jus-
ta que há tempos pedimos que os Deputados votem 
nesta Casa, como também pedimos que votem a PEC 
471/05, sobre os cartórios, que foi colocada em pauta 
várias vezes mas ainda não foi votada, assim como a 
PEC 300/08. Essas PECs são fundamentais e preci-
sam ser votadas, mesmo que precisemos fazê-lo em 
sessões extraordinárias da Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em ju-
lho último, uma mulher grávida foi morta a facadas no 
Bairro Bela Vista, em Fortaleza, e está sendo acusado 
pelo crime um seu ex-companheiro, que não aceitava 
o fim do relacionamento. 

A vítima, de 39 anos, era mãe de mais 5 filhos. 
Na mesma semana, uma empregada doméstica 

de 19 anos foi morta a tiros pelo namorado no Municí-
pio de Canindé, no Ceará. 

No último dia 5 de outubro, no Município de Tu-
perapama, no sertão pernambucano, o Tribunal do Júri 
condenou a 24 anos de prisão um homem que assas-
sinou sua ex-companheira em dezembro de 2004.

Se quiséssemos, poderíamos passar o dia in-
teiro aqui nesta tribuna relatando casos semelhantes 
a esses, de violência contra as mulheres brasileiras. 
Apenas este ano foram assassinadas mais de 40 mu-
lheres somente no Ceará, num exemplo terrível da 
situação que se repete por todo o País, em todas as 
classes sociais.

Nesse sentido, quando se comemora o Dia Nacio-
nal da Não Violência contra as Mulheres, precisamos 
encarar essa realidade tão dura e tão cruel que afeta 
as mulheres brasileiras, precisamos levantar nossa voz 
contra isso, precisamos reagir com veemência, mobili-
zando nossas melhores energias e empregando toda 
a nossa capacidade de resistência. Permitir que esse 
flagelo permaneça ceifando a vida de tantas mulhe-
res seria a confissão de que desistimos da cidadania 
em nosso País.

Na pesquisa Avon-IBOPE realizada em fevereiro 
deste ano, 56% dos entrevistados apontaram a violência 
doméstica como o problema que mais preocupa as bra-
sileiras. Quando perguntadas sobre qual seria o motivo 
para permanecer numa relação insatisfatória, 17% das 
mulheres apontaram o medo de serem mortas pelos 
parceiros caso decidissem pela separação. Outro dado 
revelador: 55% dos entrevistados disseram conhecer 
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algum caso de violência doméstica contra as mulheres. 
No Nordeste, esse número sobe para 60%.

No ano passado, no Ceará foram contabilizados 
93 assassinatos de mulheres. Dos 184 municípios 
do Estado, apenas 7 possuem delegacia especial de 
atendimento às mulheres, mesmo estando em vigor 
a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/06, que torna a 
providência obrigatória para toda cidade com mais de 
60 mil habitantes.

No serviço telefônico 180, o Disque-denúncia da-
quele Estado, em que se relatam as agressões, 65% 
das mulheres afirmam ser agredidas diariamente.

Os números são chocantes. Quanto mais os 
analisamos, mais perplexos ficamos com a situação 
de barbárie em que vive boa parte da população femi-
nina no Brasil, submetida a todo tipo de humilhações 
e violências, físicas e psicológicas. 

Mas, mesmo diante dessa situação calamitosa, 
conseguimos avançar, trazendo a questão para a agen-
da política nacional, fazendo a sociedade perceber 
que é preciso colocar um ponto final à propagação da 
violência contra as mulheres.

Nesse contexto, a Lei Maria da Penha foi uma 
grande conquista, pois criou instrumentos legais para 
punir os agressores e dar às vítimas condições de re-
agir e denunciar as situações de opressão que antes 
eram obrigadas a engolir caladas, por medo de serem 
mortas.

Agora temos pela frente um problema muito sé-
rio, referente ao Projeto de Lei nº 156, de 2009, do 
Senado, que altera o Código de Processo Penal. Se 
aprovado na forma como está redigido, ele represen-
tará um enorme e inadmissível retrocesso na luta que 
se trava há tantos anos no combate à violência contra 
as mulheres brasileiras.

O referido projeto incorpora em seu texto os Jui-
zados Especiais Criminais, ignorando que constituí-
ram um retumbante fracasso no combate à violência 
doméstica e contra a mulher. Na prática, ele revoga a 
Lei Maria da Penha, que determina expressamente 
que “aos crimes praticados com violência doméstica e 
familiar contra a mulher, independentemente da pena 
prevista, não se aplica a Lei nº 9.099 de 1995”, que é 
a Lei dos Juizados Especiais.

O PL nº 156/09 do Senado determina em seu art. 
276 o seguinte: “Consideram-se infrações penais de 
menor potencial ofensivo, para os efeitos deste Códi-
go, as contravenções penais e os crimes a que a lei 
comine pena máxima não superior a dois anos”. Com 
isso, deixam de se enquadrar na Lei Maria da Penha, 
por exemplo, ameaça, assédio sexual, violação de do-
micílio e constrangimento ilegal.

O que vai acontecer é que, aprovado o projeto, 
graves delitos domésticos passarão a ser resolvidos 
em casa. 

Será um inaceitável retrocesso deixar as mulhe-
res sozinhas na luta contra a opressão histórica que 
as tem encurralado no beco sem saída do medo e do 
desamparo.

Diante disso, nossa sugestão é de que o art. 
300 do referido projeto passe a ter a seguinte reda-
ção: “Por possuírem formas procedimentais próprias 
já regulamentadas por leis especiais, o procedimento 
sumariíssimo previsto neste Capítulo não se aplica no 
âmbito da Justiça Militar, nem nos casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher.”

O que se pretende, como demonstramos, é que o 
novo Código de Processo Penal respeite as conquistas 
realizadas nos últimos anos, com enorme sacrifício, 
pelos grupos organizados que combatem a violência 
contra as mulheres no Brasil.

Nós queremos andar para a frente, avançar mui-
to mais, acabar de uma vez por todas com a impuni-
dade e com a tolerância que existe no País quando 
se trata dos direitos das mulheres. Direitos que dizem 
respeito à posse do próprio corpo, ao direito de ir e vir 
livremente, de escolher seus parceiros, de trabalhar e 
educar seus filhos.

Diante desse movimento histórico irreversível, 
diante do horizonte imenso que temos pela frente, um 
retrocesso legal é inadmissível. Aprovar esse absurdo 
seria uma violência jurídica.

E é por isso que acreditamos que o Parlamento 
saberá corrigir as distorções do PL nº 156/09, do Se-
nado Federal, adotando uma legislação moderna e 
compatível com o mais legítimo direito das mulheres, 
que querem simplesmente poder expressar livremente 
sua identidade como mães, esposas, trabalhadoras e 
cidadãs brasileiras.

Muito obrigada.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Sem 
revisão do orador.) -

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA-
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE AO ORA-
DOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIOR-
MENTE PUBLICADO.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, a Comissão 
Especial que trata da PEC nº 300 aprovou o seu relató-
rio, tendo sido votado um destaque sobre a equipara-
ção com os policiais militares do Distrito Federal, mas 
também mantém o piso de 4.500 reais para a menor 
graduação e de 9 mil reais para o menor posto. 
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Foi um grande acordo feito na Comissão, o que 
é extremamente importante. Aguardamos uma res-
posta, agora, em relação à posição das centrais com 
a COBAP, num provável novo acordo que envolve o 
problema dos aposentados, o reajuste de 80% do 
PIB, mais inflação, e a aprovação da proposta do fim 
do fator previdenciário. 

Sem dúvida nenhuma, temos uma grande ex-
pectativa para resolver a questão dos aposentados e 
pensionistas, que aguardam ansiosamente uma po-
sição do Governo. Do contrário, exigiremos que seja 
votado em plenário o projeto sobre o fim do fator pre-
videnciário, aprovado por unanimidade na Comissão 
de Constituição e Justiça.

Muito obrigado, Presidente Inocêncio.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pesquisa 
encomendada pelo Ministério da Justiça e pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública revela que jovens de 
19 a 24 anos são as principais vítimas da violência. 

A juventude está sendo vítima da violência: 55% 
dos jovens afirmam já ter visto pessoas assassinadas, 
e 11% dos jovens brasileiros costumam presenciar 
violência policial. 

E uma pesquisa do Datafolha, além de confirmar 
esses dados de que 55% dos jovens brasileiros afir-
mam já ter visto corpos de pessoas assassinadas e 
11% afirmam ver com frequência violência praticada 
por policiais, mostra que 31% deles têm ou alegam ter 
facilidade para adquirir arma de fogo 

Enquanto isso, Sr. Presidente, diversos projetos 
nesta Casa querem reduzir a maioridade penal. Que-
rem punir não apenas a juventude, mas a adolescên-
cia e a infância.

Nós precisamos, sim, Sr. Presidente, de políticas 
para a juventude, porque ela está sendo aliciada, re-
crutada para o crime organizado, e quando quer sair 
do crime não consegue, porque o crime organizado 
executa esses jovens.

O Governo brasileiro criou um programa de pro-
teção dos jovens aliciados e recrutados que querem 
sair do crime. Proteção não somente dos jovens, mas 
de seus familiares também. Esse projeto era um dos 
itens do PRONASCI, mas quando foi apresentado 
aqui foi apelidado de “bolsa-traficante” por alguém da 
Oposição. Na realidade, não é nada isso. Seu objetivo 
é fazer com que hoje a juventude possa colocar sua 
energia na construção da sociedade que queremos, 
justa, fraterna e solidária.

Então, nesse aspecto, precisamos cuidar da nos-
sa juventude, porque senão ela será dizimada, será 
executada por aqueles que estão hoje comandando 
o crime organizado em nosso País e pelas milícias 

armadas, em muitas das quais há participação de 
policiais, de servidores públicos que deveriam estar 
combatendo a violência, mas estão a serviço da vio-
lência e do crime.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Parlamentares, 
na condição de Parlamentar do Acre, quero juntar-me 
a todos os Parlamentares e ao povo brasileiro, que 
estão perplexos diante de algumas declarações feitas 
por Governadores e determinados setores, inclusive 
por Parlamentares desta Casa, que não conseguem 
compreender a importância do pré-sal para o desen-
volvimento da nossa Nação. 

O Brasil é um dos maiores países do mundo. Não 
pode ser visto exclusivamente com o olhar de 1 ou 2 
Estados. Uma riqueza desse porte precisa ser repartida 
entre todos os Estados da Federação. Dívidas todos 
temos. O Brasil tem uma dívida em relação ao Acre, 
que foi o maior produtor de borracha no século XIX, 
primeiro produto na pauta de exportação do nosso 
País. No entanto, quanto mais borracha produzíamos 
para desenvolver o Brasil, menos o Governo Federal 
olhava para o meu Estado. Uma região rica como a 
amazônica! O Brasil tem uma dívida em relação à re-
gião amazônica, tem uma dívida com o Nordeste.

Oportunidade dessa natureza é rara. E está sen-
do muito bem encaminhada pelo Presidente Lula, 
com uma visão clara de nacionalidade, com uma vi-
são clara de fazer com que essa riqueza represente 
avanço, em um patamar superior de organização da 
sociedade, para reduzir as desigualdades regionais, 
para elevar o padrão de vida de todo o povo brasileiro, 
não somente de alguns Estados do Centro-Sul. Creio 
que aqueles que se manifestam ou se manifestaram 
têm uma visão míope e, diria, medíocre do seu País. O 
Brasil é um todo. Precisa ser visto como um país, num 
todo, com uma população que tem o mesmo destino 
e a mesma história. 

Portanto, ilustre Presidente, quero conclamar as 
bancadas de todos os Estados para que retomemos 
a votação deste dia e coloquemos a Câmara dos De-
putados trabalhando para aprovar matérias tão impor-
tantes e estratégicas para o nosso País.

Não podemos permitir, ilustre Presidente, que 
manobras regimentais paralisem a Câmara dos Depu-
tados, impedindo o debate necessário e as votações 
no plenário da Casa de matérias com esse peso, com 
essa densidade.

Muito obrigado, ilustre Presidente.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM-PB. Sem revisão 
do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
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putados, quero, neste momento, prestar contas do 
nosso trabalho, na qualidade de Relator na Comissão 
Especial da Proposta de Emenda à Constituição nº 
300. Foram 22 Estados visitados, sendo que alguns 
por duas ou 3 vezes.

Visitamos 22 Estados, Sr. Presidente, realizan-
do conferências, marchas, audiências públicas em 
Câmaras Municipais e em Assembleias Legislativas. 
Mas hoje, graças a Deus, trazendo as sugestões e as 
opiniões dos policiais e bombeiros militares do Brasil, 
do Caburaí, em Roraima, até o Chuí, no Rio Grande 
do Sul, fizemos nosso trabalho e trouxemos as suges-
tões dos heróis desta Nação, os policiais e bombeiros 
militares.

E, hoje, na Comissão Especial, juntamente com 
os nossos companheiros, com os soldados da PEC nº 
300, concluímos nosso trabalho. 

Quero dizer aos policiais militares, aos bombei-
ros militares, aos inativos e pensionistas do Brasil que 
nosso trabalho está pronto. Agora, vamos entregá-lo à 
Mesa da Câmara dos Deputados, para que, com certa 
urgência, possamos aprovar essa matéria neste ple-
nário e levar à promulgação depois de concluídos os 
trabalhos nesta Casa e no Senado Federal. 

O trabalho foi feito. Tenho certeza de que os poli-
ciais militares e os bombeiros, que bombardearam esta 
Casa participando efetivamente, que mandaram mais 
de 5 milhões de e-mails, que visitaram essa proposi-
tura, mais de 5 milhões de visitações, vão continuar. 
Desta vez, agora, pedindo ao Presidente desta Casa 
e aos Líderes dos partidos que, assim como a PEC nº 
391, seja colocada com urgência, para que possamos 
resolver o problema dos agentes comunitários de saú-
de, dos policiais militares e bombeiros militares e dos 
inativos e pensionistas do nosso Brasil.

Até à vitória a todos os policiais militares, os 
bombeiros militares, pensionistas e reformados des-
te Brasil. 

Muito obrigado a todos.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, o Governador Sérgio Cabral deve 
desculpas a esta Casa. Não podemos admitir que um 
Governador se refira ao processo legislativo como se 
Parlamentares quisessem roubar o Rio de Janeiro.

O Governador está agindo contra os interesses 
do seu Estado ao transformar uma discussão nacional 
acerca de um novo marco regulatório do petróleo em 
uma disputa entre o Rio de Janeiro e os demais Esta-
dos da Federação, disputa que não queremos fazer. 
Mas temos muito claro que as riquezas descobertas 
pela PETROBRAS, as riquezas do pré-sal, são fruto 
do esforço de investimentos em ciência, tecnologia e 

inovação de todo o povo brasileiro, de toda a Nação 
brasileira por intermédio da PETROBRAS. 

E entendemos que, no momento em que se dis-
cute um novo marco regulatório para o petróleo do 
pré-sal, é importante discutir essa divisão injusta e 
indefensável dos royalties do petróleo. Não podemos 
admitir que apenas um Estado se aproprie de 80% das 
riquezas advindas do petróleo encontrado no subso-
lo marítimo, em área da União. Não podemos admitir 
que apenas 4 ou 5 municípios se apropriem de 40% 
dessa riqueza.

Não queremos tirar nada de ninguém, mesmo 
porque, até este momento, não estamos propondo a 
redivisão dos royalties das áreas do pré-sal anterior-
mente concedidas. O que estamos discutindo é a re-
divisão dos royalties e das participações especiais do 
pré-sal das áreas que serão partilhadas e das áreas já 
licitadas. Entendemos que não podemos reproduzir um 
modelo injusto e concentrador. Precisamos transformar 
este momento em possibilidade de redução das desi-
gualdades regionais e das desigualdades sociais.

O Governador Sérgio Cabral, um ex-Parlamentar, 
precisa saber que esta é a Casa do diálogo, do en-
tendimento, que aqui ninguém ganha no grito. Nesta 
Casa se ganha no voto. E quem diz o que quer ouve 
o que não quer.

Ontem, por 3 vezes, o Governador Sérgio Cabral 
falou com o Governador Eduardo Campos por telefone. 
Tive oportunidade de atender a um chamado do Pre-
sidente Michel Temer e fui almoçar com o Governador 
para buscar construir o entendimento. Queremos che-
gar a entendimento que seja bom para todos, que seja 
bom para a Federação. Mas não podemos admitir que 
o Governador venha ao Congresso Nacional e afronte 
a Instituição. Isso, não podemos admitir! Continuamos 
abertos ao entendimento e temos as nossas propos-
tas. E a melhor forma de decidir questões neste País 
é aqui, no plenário da Câmara dos Deputados, e no 
plenário do Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero deixar registrado nesta Casa que o Senado Fe-
deral acaba de aprovar o PLC dos Taifeiros. Amanhã 
será lido e, depois de lido, será remetido ao Presidente 
da República para sanção, o que ocorrerá, sem dúvida 
alguma, porque o projeto veio do próprio Governo.

Parabéns aos taifeiros pela luta que desenvolve-
ram até hoje! Parabéns a todos aqueles que poderão 
desfrutar dos benefícios advindos do trabalho desen-
volvido por longo prazo e que hoje recebem o reco-
nhecimento, inicialmente da Câmara Federal e agora 
do Senado Federal!
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Parabéns, taifeiros!
Muito obrigado.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quase sem voz, quero narrar que na ma-
drugada do dia 10 de novembro de 2009 tombou no 
cumprimento do dever mais um herói da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo.

Jovem Tenente, recém-diplomado na Academia 
do Barro Branco, estava à frente de seu pelotão, em 
atividade de polícia ostensiva, quando foi atingido por 
fogo de armas automáticas covardemente empunha-
das por um bando de criminosos que tentava burlar a 
vigilância policial e praticar violências contra cidadãos 
do Município de Santa Isabel.

Como tantos heróis da ordem pública, doou a pró-
pria vida em defesa de seus concidadãos, cumprindo 
à risca, galhardamente, o solene juramento proferido 
no exato momento em que se incorporou à Força Pú-
blica, patrimônio dos paulistas.

Senhoras e senhores, são tantos os episódios 
dessa natureza que às vezes até tenho a impressão de 
me repetir insistentemente. Com efeito, perdi a conta 
das vezes em que, durante os meus 35 nas fileiras da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo e agora como 
Parlamentar, fiz elogio fúnebre de tantos brasileiros de 
valor, humildes militares estaduais cujas vidas foram 
precocemente ceifadas na guerra contra o crime. Perdi 
o cálculo de quantos esquifes cobertos com a bandei-
ra pátria ajudei a carregar. Perdi a memória de quan-
tas vezes ouvi as notas límpidas do toque de silêncio 
acompanharem a deposição dos bravos jacentes em 
sua última morada material. Perdi o registro auditivo de 
tantas salvas de tiros que serviram de honras fúnebres 
aos tombados na defesa da paz.

O monumento que a eles se erige é o Mausoléu 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que se ale-
vanta altaneiro, solene e cinzento no solo sagrado do 
vetusto cemitério do Araçá, na Capital paulista. Mas 
naquele panteão de glória a cada um cabe somente 
um modesto receptáculo de concreto. Será que serão 
lembrados daqui a algum tempo? Será que poetas da 
estirpe de Guilherme de Almeida escreverão versos 
a respeito de sua vida e de sua digna morte? Serão 
os seus nomes inscritos no Panteão dos Heróis da 
Pátria?

Espero que o nome do Tenente seja lembrado 
ao menos por seus irmãos d’armas, ao menos pelos 
paulistas que ele, com seus soldados e sargentos, 
ajudou a defender nos municípios abrangidos na área 
de responsabilidade do 31º Batalhão de Polícia Militar 
Metropolitano.

Para mim, os bons soldados jamais morrem. Ape-
nas tombam fisicamente, para viver eternamente nos 
corações dos muitos que conseguem compreender a 
grandeza de seu sacrifício. Assim será com o Tenente 
Carlos Henrique Pontual, de 22 anos de idade, imolado 
no altar da Pátria ainda no viço da juventude.

Tenente Pontual, descanse em paz. Está escrito 
que na casa do Pai há muitas moradas. Certamente 
uma delas lhe está reservada.

De vosmecê, os paulistas e todos os brasileiros 
podem certamente dizer, como já se disse a respeito 
dos heróis de 1932: “Viveu pouco para morrer bem. 
Morreu cedo para viver sempre.”

Solicito a divulgação deste pronunciamento pe-
los meios de comunicação social do Congresso Na-
cional.

Durante o discurso do Sr. Paes de Lira, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o multiculturalismo de Pernambuco é uma 
característica inerente ao meu Estado natal, que sem-
pre acolheu migrantes de outras regiões e subregiões 
do Nordeste e do exterior, desde o século XVI. Não 
vamos esquecer esse capítulo da história de uma terra 
velha e antiga, que absorveu portugueses do Norte, da 
Ilha da Madeira – que vieram plantar cana-de-açúcar 
–; flamengos – não havia ainda holandeses, franceses, 
ingleses, alemães e, em fins do século XIX e princípios 
do século XX, judeus da Europa Oriental, cujo contin-
gente foi aumentado em meados do século XX pelos 
que fugiam do Holocausto de Hitler em toda a Europa, 
e não apenas na Europa Ocidental. 

Recordemos, aqui, a propósito, a atuação de di-
plomatas brasileiros que, mesmo contrariando as or-
dens policiais do Estado Novo, concederam vistos de 
entrada no Brasil a centenas de judeus, a exemplo de 
Heitor Lyra, na Alemanha, e Souza Dantas, na França, 
e essa figura emblemática da diplomacia portuguesa, 
o cônsul de Portugal em Bordéus, Aristides de Souza 
Mendes que, em 48 horas, na estação da estrada de 
ferro, concedeu 11.000 vistos a judeus que precisavam 
de viajar a Lisboa, fugindo da perseguição da Gestapo 
e da polícia de Vichy, colaboracionista dos nazistas. 
Souza Mendes, nessas 48 horas, embranqueceu to-
talmente os cabelos; e, de volta a Portugal, foi demitido 
do serviço público – diplomático – e preso pela Polícia 
de Salazar. Mais tarde, Mário Soares, já Presidente da 
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República, reabilitou-o reintegrando-o aos quadros da 
diplomacia portuguesa.

Pois esse multiculturalismo do Recife e Pernam-
buco – os 2 nomes se fundem nas referências históri-
cas – foi representado recentemente pelo 19º Festival 
de Cultura Judaica, em torno da Sinagoga Zur Israel, 
no Recife antigo, que foi restaurada.

Comemorou, também, o Recife, os 73 anos do 
falecimento do poeta Mauro Mota, que foi membro da 
Academia Brasileira de Letras – cadeira que viria a ser 
ocupada pelo acadêmico e Ministro Marcos Vinícios 
Vilaça – e Presidente, por vários anos, da Academia 
Pernambucana de Letras.

Mauro Mota, nascido em Nazaré da Mata, foi um 
recifense de coração; e de sua lavra são alguns dos 
poemas mais bonitos sobre o Recife, versos, alguns 
melancólicos, mas de intenso amor à cidade. Nasceu 
em 1912 e faleceu em 1984, aos 72 anos de idade.

Dele permito-me evocar alguns versos de amor 
ao Recife e à sua paisagem urbana: Ó Rua Real da 
Torre/que mistérios ocultais/nos chalés mal assombra-
dos/que aos fantasmas alugais?

Ou estes outros sobre Um domingo no Recife: Dia 
nítido levado pelo Capibaribe, o rio ninando o Recife/o 
Recife criança em seus braços maternos.

Finalizo, com esta nota triste, mas intensamente 
poética: Assisto ao suicídio do domingo no Recife/o 
domingo jogando-se da torre do Diário/na música do 
carrilhão batendo meia-noite.

Quero fazer, antes de concluir, uma referência 
ao 3º Festival Internacional de Línguas e Literaturas 
Neolatinas, que se iniciou ontem, 24 de novembro, 
terminando em 27 de novembro, com a presença de 
Cícero Sandroni, Presidente da ABL, e Nélida Piñon, 
escritora símbolo da latinidade em 2009.

Muito obrigado.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a Receita Federal do Brasil e o Minis-
tério da Fazenda têm realizado um trabalho extraor-
dinário e extremamente profissional na arrecadação 
de tributos, procurando informatizar e desburocratizar 
os sistemas arrecadatórios. Um desses sistemas foi 
implementado pela aprovação da Lei Nº 11.827, de 
2008, que criou o SICOBE – Sistema de Controle de 
Produção de Bebidas.

O SICOBE determina a instalação e o controle, 
em tempo real, da produção de bebidas no País por 
meio de equipamentos que possibilitam o registro, a 
gravação e a transmissão para sua base de dados, 
combatendo possível sonegação fiscal, bem como o 
sistema de medição de vazão, instaladas em fábricas 
de bebidas.

Tive a oportunidade, quando no exercício da Vice-
Presidência da Comissão de Indústria e Comércio da 
Câmara dos Deputados, de abrir a discussão sobre a 
necessidade de um controle absoluto na arrecadação 
de impostos na indústria de bebidas, reduzindo a zero 
a sonegação no setor e punindo maus empresários.

Felizmente, as boas empresas do setor de bebi-
das, em especial a AmBev teve a consciência que essa 
lei seria muito boa para a Nação brasileira e implantou 
o SICOBE nas suas 26 fábricas espalhadas por todo 
o território brasileiro.

Por outro lado, outras indústrias de bebidas, muita 
delas com débitos tributários milionários, estão prote-
lando a implantação do SICOBE, recorrendo a limina-
res na Justiça e, assim, evitando a transparência que 
propugnamos na cadeia de bebidas.

Oxalá isso seja suplantado no âmbito judicial, 
premiando as boas empresas e aplicando-se a Lei nº 
11.827 às empresas do setor de bebidas.

Esse é o meu compromisso quando assumi o 
mandato de Deputado Federal.

Luto por uma legislação tributária justa e com-
patível com a realidade de nossa economia, que dimi-
nua a carga tributária e oportunize a geração de mais 
empregos no País.

Em futuro pronunciamento irei abordar outro ponto 
do nosso sistema tributário: os impostos em cascata e 
a legislação desatualizada.

Muito obrigado.

O SR. FÁBIO SOUTO (DEM-BA. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, neste pronunciamento venho denunciar os graves 
problemas enfrentados pela área da saúde em meu 
Estado, a Bahia, que se evidenciam, por exemplo, nos 
altos índices de mortalidade, na crescente incidência 
de casos de dengue e meningite, bem como na falta 
de leitos, aparelhagem e demais recursos necessários 
ao atendimento adequado dos doentes.

Só neste ano foram registrados mais de 100 óbi-
tos decorrentes da dengue e da meningite. Em relação 
à dengue, a Bahia até bateu o recorde nacional, com 
a ocorrência de 115 mil casos, número que, compa-
rado ao do ano anterior, representa um aumento de 
quase 150%.

Infelizmente, essa doença, que continua fazen-
do vítimas na Capital e no interior, não é o único mo-
tivo de preocupação dos baianos. As ocorrências de 
meningite meningocócica tipo C cresceram 27% no 
âmbito estadual, avançando principalmente na região 
de Porto Seguro, Arraial d’Ajuda e Trancoso. Além dos 
evidentes prejuízos em termos de vidas humanas, o 
recente surto de meningite tem provocado também 
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consideráveis perdas econômicas, devido à importân-
cia turística da região.

A esses 2 males, que ultimamente vêm receben-
do destaque no noticiário, podem ainda ser acrescen-
tados outros cuja gravidade não se deve subestimar, 
na tentativa de compor um quadro realista da área de 
saúde na Bahia.

Falta prevenção, faltam médicos, faltam recursos, 
falta competência para gerenciar a saúde na Bahia.

Por isso, além dos problemas já mencionados, 
as doenças respiratórias representam uma das maio-
res causas de internação no Estado, e a incidência de 
tuberculose é a terceira maior do País, fatos que são 
agravados pela insuficiência de pneumologistas, em 
especial nos municípios interioranos.

Os meios de comunicação têm relatado frequen-
tes ocorrências de mortes em filas de atendimento, bem 
como de superlotação e condições precárias de funcio-
namento de hospitais e outras unidades de saúde.

Em resumo, tal é o quadro da área da saúde na 
Bahia, realista e infelizmente sombrio. 

Mas como a situação pôde chegar a esse ponto? 
Não há dúvida de que a maior parcela de respon-

sabilidade deve ser atribuída às autoridades estaduais 
incumbidas de administrar o setor. Ou não estão con-
seguindo sensibilizar o Governo, nas esferas estadual 
e federal, para a necessidade da adequada provisão de 
recursos, ou não estão sabendo aplicar corretamente 
os recursos disponíveis.

Em qualquer das alternativas, revelam completa 
incapacidade de gerir setor de importância fundamental 
para o bem-estar da população baiana, merecedora 
de atendimento de saúde mais digno do que o atual-
mente colocado à sua disposição.

Muito obrigado.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, a população de Salva-
dor está apreensiva. E não é sem razão, já que, após 
o surto de meningite meningocócica no sul da Bahia 
em outubro, esta semana a doença voltou a provocar 
mortes, desta feita na Capital do Estado.

Em protesto contra a morte de um menino de 
9 anos, nesta segunda-feira, vítima da doença, isso 
depois da morte de um outro menino de 7 anos no 
domingo, cidadãos revoltados bloquearam as ruas e 
queimaram pneus, em sinal de protesto contra o des-
caso do Governo estadual no controle do avanço da 
doença, que já registra 162 casos este ano, contra 137 
contabilizados ao longo do ano passado. Também o 
número de mortes aumentou de 26, em 2008, para 
42, em 2009. 

O surto de meningite meningocócica, Sras e Srs. 
Deputados, somente no mês passado matou 6 pesso-
as na região de Porto Seguro. As outras que tiveram 
contato próximo com os doentes estão apenas sendo 
tratadas com antibiótico, prescrição essa que, segun-
do a Secretaria de Saúde de Salvador, é mais rápida 
na imunização, notadamente diante da negativa das 
autoridades de que haja um surto da doença na cida-
de, motivo pelo qual afirmam não haver necessidade 
de vacinação em massa.

A despeito das evasivas apresentadas, o fato é 
que todo ano a história se repete e nenhuma providên-
cia eficaz é adotada pelo Governo estadual no efetivo 
controle não apenas dessa mas de outras doenças 
(como a dengue, por exemplo) que invariavelmente 
surgem com o calor do verão. 

Todo ano discute-se a forma como será evita-
da a proliferação de mosquitos, pernilongos e outros 
insetos cujas picadas podem causar desde uma sim-
ples irritação na pele até a transmissão de graves 
doenças, como a malária e a febre amarela. Porém, 
o que se tem constatado é que, apesar da certeza da 
chegada do verão e, com ele, das doenças que siste-
maticamente ceifam vidas entre a nossa população, 
o Governo do Estado mantém-se inerte e omisso até 
o aparecimento das vítimas, sem adoção de qualquer 
medida preventiva.

Assim como fiz no ano passado, Sr. Presidente, 
também em 2007 tive o desprazer de transmitir da tri-
buna desta Casa meus votos de pesar às inocentes 
vítimas das doenças surgidas com as fortes temperatu-
ras do verão baiano, mas infelizmente esse lamentável 
quadro promete repetir-se também neste ano.

De acordo com o Ministério da Saúde, a Bahia 
é o Estado da Federação que teve o maior número de 
vítimas da dengue este ano, com 66 pessoas mortas 
até o momento.

Como baiano, causa-me estranheza e perple-
xidade constatar que, apesar de o último balanço do 
Ministério da Saúde apontar uma queda de 46,3% nos 
casos de dengue no Brasil em relação ao ano passa-
do, meu Estado apresentou um considerável aumento 
de ocorrências, saltando de 33.541 casos registrados 
em 2008 para 101.676, apurados nas 30 primeiras 
semanas de 2009.

Assim, só me resta finalizar esta breve interven-
ção, Sr. Presidente, repisando o alerta dado na última 
vez que subi à tribuna para discursar sobre o mesmo 
tema, quando adverti as autoridades sobre a neces-
sidade de concentrar todos os esforços na conscien-
tização da população quanto ao importante papel da 
prevenção, sem a qual certamente o combate às do-
enças não surtirá os efeitos desejados, aumentando o 
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caótico quadro que novamente levou a Bahia a ocupar 
as manchetes dos noticiários nacionais como exemplo 
de descontrole e de descaso com a saúde pública.

Espero que no verão do próximo ano eu não te-
nha que ocupar novamente este púlpito para lamentar 
a morte de conterrâneos vitimados pela ausência de 
uma política pública que erradique definitivamente essa 
chaga que a cada ano se multiplica no Estado. 

Muito obrigado. 

O SR. FELIPE BORNIER (PHS-RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, transcorrido um ano do início da crise financeira 
mundial, indicadores econômicos mostram o começo 
da recuperação brasileira. Oficialmente, saímos da cri-
se, pois, no segundo trimestre de 2009, o PIB cresceu 
1,9% em relação ao trimestre anterior. 

Uma variável que tem mostrado sensível melho-
ra é a taxa de desemprego. Em julho, o desemprego 
foi de 8%, o menor de toda a série histórica para esse 
mês; em agosto, essa taxa se manteve estável; e, em 
setembro, foi de 7,7%, segundo o IBGE. O Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do 
Ministério do Trabalho, registrou que, desde fevereiro, 
houve recuperação de quase 540 mil empregos formais, 
cerca de dois terços dos postos perdidos no auge da 
crise, entre outubro de 2008 a janeiro de 2009. 

A recuperação, Sr. Presidente, tem sido liderada 
pelo setor de serviços, o qual deverá, cada vez mais, 
ser o grande gerador de empregos neste País. Des-
de o início do ano, esse setor criou 263 mil postos de 
trabalho. 

Sabemos que o setor industrial foi o que mais 
demitiu desde o agravamento da crise mundial: cerca 
de 500 mil pessoas. A recuperação tem sido lenta e as 
demissões ainda superam as contratações em quase 
100 mil vagas.

O comércio, por sua vez, também sofreu com a 
crise, mas, já em julho, criou 27 mil vagas, reduzindo 
o saldo negativo do ano para 5 mil e 600 postos de 
trabalho.

Tudo indica que haverá um crescimento acele-
rado do emprego no comércio. O índice de vendas no 
comércio varejista, em janeiro do corrente ano, já ha-
via ultrapassado os patamares do período pré-crise. 
Ajudadas por medidas tomadas pelo Governo, como 
a redução do IPI e o aumento da oferta de crédito, as 
vendas de veículos, partes e peças e eletrodomésticos 
foram, ao final do primeiro semestre, 4,4% superiores 
às de setembro de 2008.

Apesar do cenário otimista no mercado de traba-
lho, é preciso ter cautela e atentar para o fato de que 
a recuperação dos postos de trabalho é mais lenta do 
que a do PIB. Somente após se verificar um crescimen-

to consistente das vendas e a redução de estoques 
é que os empresários se sentirão suficientemente se-
guros para recontratar trabalhadores ou mesmo criar 
novas vagas. 

É verdade que os estoques, por 2 períodos con-
secutivos, têm declinado. Houve queima de estoques 
no valor de 20 bilhões de reais no último trimestre do 
ano passado e de 22 bilhões no 1º trimestre deste ano. 
Mesmo assim, a ociosidade na capacidade produtiva 
instalada contribuiu para uma retração dos investimen-
tos da ordem de 20%. 

Também o setor público, retiradas as empresas 
estatais, tem investimento muito menor do que seria 
necessário para gerar os postos de trabalho necessá-
rios: apenas 1,69% do PIB. Vale ressaltar que na Índia 
são investidos 7,5% do PIB, e, na China, 21%.

Sabemos, nobres pares, que, como afirmou o 
economista José Pastore em artigo recente, “o empre-
go de amanhã resulta do investimento de hoje”. Para 
poder investir, é preciso cortar gastos. Mas o que se 
observou, no primeiro semestre de 2009, foi uma ele-
vação de 64 bilhões de reais nos gastos.

Nesses últimos meses do ano, a expectativa é 
que a taxa de desemprego diminua. Em geral, nos 
meses de julho e setembro, as ndústrias aceleram a 
produção e contratam trabalhadores temporários para 
as vendas de final de ano. 

Já se observa que, também no comércio, a tem-
porada de contratações se iniciou. Até o final do ano, 
espera-se que sejam criadas, nesse setor, cerca de 
123 mil vagas. No Rio de Janeiro, a estimativa é que 
em torno de 10 mil postos sejam abertos. 

É alentadora a expectativa da Associação das 
Prestadoras de Serviços Terceirizáveis e Trabalho 
Temporário (ASSERTTTEM) de que a possibilidade de 
que empregos temporários sejam transformados em 
contratações definitivas tenha aumentado em relação a 
2008. A Associação prevê que 17% desses empregos 
devam ser efetivados. O maior índice de contratação 
deve vir do comércio varejista de rua, que deverá ser 
responsável por 35% das novas vagas.

Sras. e Srs. Deputados, em que pese se tratar 
de um paliativo, os empregos gerados no final do ano 
são muito importantes para milhares de famílias que 
se encontram desempregadas. Essas contratações 
são importantes não apenas para os trabalhadores, 
mas também para a movimentação e o aquecimen-
to da economia, sendo, portanto, mais uma fonte de 
estímulo para a consolidação da recuperação da eco-
nomia brasileira.

Entretanto, Sr. Presidente, quero ressaltar que 
a geração sustentável de empregos depende, estru-
turalmente, do aumento do nível de investimentos em 
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nosso País, o qual ainda se encontra muito aquém do 
necessário para promover a recuperação dos empre-
gos perdidos com a crise e para absorver a mão de 
obra que, a todo ano, adentra o mercado de trabalho. 
Lembro que, no primeiro semestre de 2009, o Brasil 
criou menos de um quinto dos empregos formais ne-
cessários.

Há ainda muito a avançar, nobres pares: não 
apenas na criação de postos de trabalho, mas sobre-
tudo na geração de vagas de qualidade e com salá-
rios dignos. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PRB-SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho à tribuna para manifestar o meu 
apoio à luta dos auditores fiscais da Receita Federal 
para que a Lei Orgânica do Fisco (LOF) seja elaborada, 
pelo Executivo, com a máxima urgência possível.

Vale lembrar que a previsão da elaboração des-
se diploma legal, que dispõe sobre direitos, deveres, 
garantias e prerrogativas dos auditores fiscais, está 
contida no art. 50 da Lei nº 11.457/07, que unificou as 
antigas Secretarias da Receita Federal e da Secretaria 
de Receita Previdenciária.

A existência da LOF, Senhoras e Senhores, é de 
interesse não somente dos auditores fiscais, mas de 
toda a sociedade, considerando os relevantes trabalhos 
prestados por esses servidores, que têm a gigantesca 
responsabilidade de concretizar o sistema tributário 
no âmbito federal. 

Ressalte-se que é por causa da importância das 
atribuições exercidas pelos servidores fiscais que a 
própria Carta Magna preceitua, no art. 37, inciso XVIII, 
que “a administração fazendária e seus servidores 
fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e 
jurisdição, precedência sobre os demais setores ad-
ministrativos”, e se exige, desses servidores, sólidos 
conhecimentos em várias áreas. 

Vale mencionar que, no caso do auditor fiscal, 
são exigidos conhecimentos de direito tributário, civil, 
penal, trabalhista, processual e administrativo; conta-
bilidade; finanças; economia; relações internacionais; 
processos industriais; produtos e produção; dinâmicas 
comerciais; logística; enfim, de todos os campos dos 
quais se pode haver interesse fiscal. 

Além de tratar sobre as garantias funcionais dos 
auditores fiscais, a Lei Orgânica do Fisco deve consti-
tuir-se em um instrumento que garanta maior autonomia 
técnica e independência à Receita Federal do Brasil. 
Por esse motivo, o meu posicionamento sintoniza-se 
com aqueles que defendem a realização de eleições 
internas, com mandatos definidos, para a escolha do 
Secretário do órgão, a partir da seleção dos 3 audito-

res fiscais mais votados e o encaminhamento desses 
nomes à apreciação do Presidente da República. A 
elaboração da lista tríplice é uma prática democrática 
existente em muitos tribunais, a qual poderia ser es-
tendida à Receita. Dessa maneira, garantir-se-ia maior 
isenção e estabilidade na condução da administração 
tributária do país.

Também sou favorável a que os auditores fiscais 
possam manifestar-se livre e publicamente sobre as-
suntos relacionados à tributação. Hoje, Senhoras e 
Senhores, para que eles possam manifestar-se publi-
camente, necessitam da autorização prévia do Secre-
tário da Receita, em razão do disposto na Portaria SRF 
nº 695, que também os proíbe de proferir palestras ou 
ministrar aulas sobre tributação, ainda que na condi-
ção de instrutor, conferencista, expositor ou mediador. 
Mudando essa situação, os profundos conhecedores 
do Sistema Tributário Nacional poderão compartilhar 
seus conhecimentos de forma mais ampla e profun-
da com a sociedade, que precisa saber mais sobre o 
assunto, até para proteger-se de mecanismos tributá-
rios injustos.

Por todo o exposto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, espero que a Lei Orgânica do Fisco se 
concretize o mais rápido possível, de forma que o au-
ditor fiscal tenha maior autonomia para exercer suas 
elevadas funções, livre de pressões internas ou exter-
nas, o que beneficiará toda a sociedade e o Estado 
brasileiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado.

O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna hoje, em 25 
de novembro, em comemoração do IV Prêmio Saúde, 
da revista Saúde!, da Editora Abril, que tem por ob-
jetivo o reconhecimento de quem dedica todo o seu 
talento e o seu empenho para que a gente tenha um 
Brasil mais saudável.

O prêmio, que nesta quarta edição já pode ser 
considerado um dos mais importantes no setor, é a 
nossa maneira de ressaltar para a população brasileira 
a importância dos profissionais de saúde que atuam 
nos mais diversos campos, muitas vezes em equipes 
multidisciplinares, realizando pesquisas clínicas e cam-
panhas de prevenção, mesclando ciência e audácia. 

A ideia é aproveitar o alcance da revista Saúde! 
e da Editora Abril para divulgar os nomes e mostrar a 
cara daqueles que mais se destacaram em várias áreas, 
sem deixar de contar para o Brasil inteiro, é claro, por 
que sua iniciativa, seja uma pesquisa, seja uma cam-
panha de prevenção, é capaz de fazer tanta diferença 
na vida das pessoas sedentas por saúde. 
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Os trabalhos que estão concorrendo foram devi-
damente inscritos, sendo certo que se submeteram à 
análise por alguns dos mais respeitados profissionais 
de saúde do País, e hoje serão conhecidos os vence-
dores das 7 categorias. 

Para a concessão do Prêmio Saúde, a Editora 
Abril fez questão de convidar para a análise dos traba-
lhos um júri de peso, ou seja, profissionais renomados, 
com o intuito de prestar homenagem a quem realmente 
trabalhou pela saúde brasileira nas diversas áreas. 

Sabemos que, tanto para os finalistas quanto 
para os vencedores, o fato de terem sido selecionados 
por colegas desse quilate já representa uma enorme 
vitória e motivo de imenso orgulho.

Os 21 finalistas apontados pela comissão científi-
ca serão divulgados para o público leigo, que também 
votará, ao lado dos próprios jurados, nos seus preferi-
dos. Os eleitos em cada categoria só serão conhecidos 
na festa de premiação, que acontecerá em São Paulo 
hoje, dia 25 de novembro. 

Na qualidade de médico e parlamentar, estamos 
torcendo para ver implementados os trabalhos dos 
vencedores em prol da sociedade, por consequência 
recebendo os merecidos aplausos.

Sinto-me honrado por poder fazer este singelo 
pronunciamento perante o Poder Legislativo Federal, 
nesta data comemorativa, sobre esse tão importante 
Prêmio Saúde. É graças a ideias brilhantes como essa 
da revista Saúde!, da Editora Abril, que milhões de fa-
mílias brasileiras, apesar das mazelas administrativas, 
poderão num futuro próximo desfrutar de conquistas 
obtidas por meio de novos experimentos.

Senhoras e senhores, não posso deixar esta 
tribuna sem registrar minha disposição de colaborar 
com as políticas voltadas para a erradicação das bar-
reiras, dos obstáculos que travam os investimentos na 
saúde. Afirmo que estou, como sempre estive, a favor 
das categorias e dos profissionais ligados à saúde, 
em face da sua importância vital para a vida presente 
e futura da Nação.

Muito obrigado.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ao mesmo tempo em que as infor-
mações oficiais sobre a mortalidade da população bra-
sileira indicaram grande aumento, constata-se que os 
jovens passaram a sofrer mais com mortes violentas. 

A sociedade exige a cada dia mais ação das au-
toridades governamentais, conforme mostra estudo 
realizado pela Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura, que aponta para um pa-
norama crescente de homicídios entre jovens de 15 a 
24 anos de idade na última década.

Neste período, o número de jovens mortos cres-
ceu 88,6%. O trabalho relacionou, além dos homicídios, 
as chamadas causas externas de mortes conjuntas, 
ou seja, acidentes de trânsito e suicídio.

Pelo que se observa, Sr. Presidente, a violência 
se concentra principalmente nos centros urbanos, mos-
trando crescimento acentuado em algumas cidades 
específicas. As Capitais brasileiras que apresentaram 
crescimento significativo foram Cuiabá, Rio de Janeiro, 
Macapá, João Pessoa, Florianópolis, Recife, Vitória, 
Brasília, Manaus, Belém e Campo Grande.

As causas apresentadas pelo diagnóstico já eram 
por demais conhecidas e entre elas estão a desagre-
gação familiar, a pregação da sociedade pelo consumo 
ilimitado, a falta de policiamento nas ruas e a ausência 
de uma política de segurança preventiva que contem-
ple investimentos em lazer para os jovens. Rara é a 
constatação de algum governante ou entidade espor-
tiva que se preocupe com o lazer do jovem, de modo 
a tirá-lo do mundo do crime.

Outro dado que, salvo melhor juízo, tem contri-
buído para que o jovem enverede pela marginalidade 
repousa na proibição constitucional de trabalhar na 
adolescência, exceto como aprendiz. E isso aumentou 
consideravelmente o envolvimento dos jovens em ati-
vidades criminosas porque, amparados pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente, tornam-se presa fácil 
de traficantes e do crime organizado, que encontram 
neles o melhor veículo de disseminação de suas ati-
vidades. 

Não que estejamos querendo contestar os mé-
todos concebidos para a formação de uma sociedade 
evoluída que nos coloque em posição de destaque 
perante as nações desenvolvidas, mas não podemos 
deixar de ter em mente que os grandes estadistas, os 
grandes empresários, os homens que despontaram 
na liderança mundial, nos mais diferentes setores de 
atividades nos últimos 100 anos, tiveram a sua inicia-
ção no trabalho em idade muito precoce.

Estudos voltados para o comprometimento da 
sociedade com o futuro indicam 2 exemplos lapidares 
que nos vêm do Japão e da Espanha: recomendam 
que não se deve dar boa vida à criança, pois, quando 
crescer, não vai valorizar aquilo que adquiriu com a 
simples herança dos pais. 

De qualquer maneira, Sr. Presidente, o Brasil 
está diante de um dilema: ou obedece à proibição do 
trabalho do menor, ou vai ter de esperar que ele deci-
da sobre o seu destino, correndo todos os riscos que 
o desajuste e a violência podem ensejar.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
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e Srs. Deputados, venho à tribuna no dia de hoje des-
tacar reportagem do site de notícias G1, que diz que 
remédio abortivo está sendo vendido ilegalmente pela 
Internet.

Sr. Presidente, o G1 constatou a venda de Cytotec 
pelo correio, após conversas no site de relacionamento 
MSN. Esse medicamento é proibido no Brasil desde 
1998. Trata-se de um remédio abortivo de venda proi-
bida que pode até levar à morte de quem consome.

Segundo a reportagem, no último dia 16 de no-
vembro, o G1 entrou em contato por e-mail e por MSN 
com uma mulher após encontrar no seu perfil no site 
de relacionamentos Orkut relatos de pessoas que com-
praram dela o Cytotec, um dos nomes comerciais do 
misoprostol, que é a substância abortiva.

Nas mensagens, muitas adolescentes e muitas 
mulheres jovens agradeciam pelo fornecimento do 
remédio. 

A reportagem manteve contato por 2 dias com 
uma pessoa que dizia vender o medicamento. O valor 
era de 370 reais por 4 comprimidos de Cytotec e um 
de mifepristone, outro abortivo.

Segundo a reportagem, na quarta-feira, dia 18, 
o depósito foi realizado. No sábado, dia 21, o medica-
mento foi entregue pelo correio. Em uma caixa plástica 
de CD, vieram 4 comprimidos de Cytotec, fabricado 
pela indústria farmacêutica Pfizer, e um quinto que 
não pôde ser identificado – a palavra na embalagem 
recortada termina em “ida”. É possível deduzir que é 
nacional, devido à inscrição “genérico”.

Sr. Presidente, o misoprostol serve para induzir 
o parto em mulheres com dificuldades para ter dilata-
ção e para expulsar fetos presos no útero após abor-
tos naturais.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária – ANVISA, órgão responsável pela fis-
calização e regulação dos medicamentos no País, o 
Governo tem conhecimento da irregularidade e atua 
para combater a fraude.

Estamos diante de um grave problema de saúde 
pública. Portanto, quero alertar que o uso desse medi-
camento sem supervisão médica pode levar à morte 
da gestante.

Além disso, a reportagem alerta para outras ques-
tões que podem afetar a qualidade do medicamento, 
como transporte e armazenamento. Quem garante 
que o remédio não foi exposto à contaminação, por 
exemplo.

Segundo o G1, o uso do medicamento nem sem-
pre garante o aborto e pode provocar problemas no 
feto. Inclusive, o feto pode nascer com alguma defi-
ciência. Quando o uso é hospitalar, o medicamento 

é usado em doses baixas e com monitoramento dos 
sinais vitais da mãe.

Os médicos que fazem uso monitorado do medi-
camento contam que a dor é muito grande. Algumas 
mulheres precisam até ser anestesiadas. Além da dor, 
os efeitos colaterais do Cytotec envolvem fortes náu-
seas, vômitos e hemorragia. Se a mulher tomar uma 
quantidade excessiva de comprimidos, pode ter uma 
perda de sangue muito grande. Isso, longe de um hos-
pital, pode ser fatal.

Sr. Presidente, feito este alerta sobre o uso indis-
criminado de um medicamento proibido no Brasil, res-
salto minha luta contra o aborto e a favor dos métodos 
de contracepção seguros. Tenho feito isso ao longo do 
meu mandato parlamentar. E são muitos os métodos 
contraceptivos seguros e eficazes. 

As mulheres que não querem ter filhos precisam 
estar atentas à contracepção. É muito difícil que uma 
mulher que tome pílula anticoncepcional direitinho e 
use camisinha passe por um problema desses. Mes-
mo que a camisinha estoure, há a opção da pílula do 
dia seguinte, que não é abortiva e é legal. Quem não 
tem condição de ir a um ginecologista particular, pode 
procurar um posto de saúde, tanto para pedir um anti-
concepcional tradicional quanto para a contracepção 
de emergência. O importante é pedir ajuda e buscar 
orientação dos agentes públicos de saúde, para que 
não se chegue a esse ponto.

Feito este registro, quero parabenizar o site G1, 
das Organizações Globo, por essa importante repor-
tagem de alerta. 

Peço ao Presidente desta sessão que faça cons-
tar nesta minha fala todo o teor da reportagem do site 
de notícias G1, ao tempo em que também apresento 
à mesa um Voto de Congratulação aos profissionais 
responsáveis pelo G1 por mais essa grande presta-
ção de serviço.

Eram estas as minhas palavras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

REPORTAGEM A QUE SE REFERE O 
ORADOR:

Remédio abortivo é vendido ilegalmente pela 
internet G1 constata venda de Cytotec pelo correio, 
após conversa no MSN. Medicamento é proibido no 
Brasil desde 1998.

Do G1, em São Paulo

Medicamentos abortivos de venda proibida no 
País, que podem até levar à morte de quem consome, 
podem ser comprados facilmente pela internet e têm, 
inclusive, propagandas em sites de relacionamentos, 
segundo relatos de internautas e conforme constatou 
reportagem do G1.
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Na segunda-feira da semana passada, 16 de 
novembro, o G1 entrou em contato por e-mail e por 
msn com uma mulher, após encontrar no seu perfil no 
site de relacionamentos orkut relatos de pessoas que 
compraram dela o Cytotec – um dos nomes comerciais 
do misoprostol, substância abortiva. Nas mensagens, 
adolescentes e mulheres jovens agradeciam pelo for-
necimento do remédio.

O misoprostol serve para induzir o parto em mu-
lheres com dificuldades para ter dilatação e para ex-
pulsar fetos presos no útero após abortos naturais. 
Desde 1998, a comercialização para o público em ge-
ral é proibida no Brasil – há permissão exclusivamente 
para uso hospitalar. Atualmente, uma única empresa 
brasileira detém autorização do Governo Federal para 
fabricar e comercializar o misoprostol.

A reportagem manteve contato por dois dias com 
uma pessoa que dizia vender o medicamento. O va-
lor era de R$370 por quatro comprimidos de Cytotec 
e um de mifepristone, outro abortivo. Na quarta-feira, 
dia 18, o depósito foi realizado. No sábado, dia 21, o 
medicamento foi entregue pelo correio.

Em uma caixa plástica de CD vieram quatro com-
primidos de Cytotec, fabricado pela indústria farma-
cêutica Pfizer, e um quinto que não pôde ser identi-
ficado – a palavra na embalagem recortada termina 
em “ida”. É possível deduzir que é nacional, devido à 
inscrição “genérico”.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), órgão responsável pela fiscaliza-
ção e regulação dos medicamentos no País, o Gover-
no tem conhecimento da irregularidade e atua para 
combater a fraude.

“O Cytotec entra geralmente pela fronteira seca 
do País, pelo Paraguai e pela Argentina. O Cytotec, 
nesses países, é de venda livre. No Brasil, foi proibido 
e passou a ser utilizado para fins abortivos. (...) Entram 
no País por contrabando, geralmente formiguinha”, 
explica o chefe de inteligência da Anvisa, Adilson Ba-
tista Bezerra.

O chefe da Anvisa afirma que periodicamente a 
agência realiza operações, em parceria com a Polícia 
Federal, para combater o comércio ilegal de medica-
mentos pela internet. “Nós estamos atuando fortemente. 
Há investigações abertas atualmente para combater 
essas fraudes”, disse.

Após receber fotos dos comprimidos, Adilson Be-
zerra, da Anvisa, informou ao G1 que “com absoluta 
certeza” o medicamento adquirido pela reportagem é 
verdadeiro. “É um medicamento de baixo custo, e as 
falsificações que temos encontrado são de remédios 
de alto custo. É um produto barato em seus países de 
origem e que entram com baixo custo. Em mais de 59 

operações, não apreendemos nenhum Cytotec falso, 
sempre Cytotec de verdade.”

Nesta terça-feira (24), o G1 entregou os medi-
camentos que recebeu pelo Correio à Coordenação 
de Portos e Aeroportos da Anvisa, no centro de São 
Paulo. Os itens seriam encaminhados para o chefe de 
inteligência, em Brasília.

Vender ou distribuir medicamentos falsos ou sem 
registro na Anvisa é considerado crime contra a saúde 
pública, previsto no artigo 273 do Código Penal, e pode 
resultar em até 15 anos de prisão e multa.

Além de responder pela comercialização, tanto 
quem vende quanto quem faz aborto com o medica-
mento pode responder por aborto, qualificado como 
crime contra a vida nos artigos 124, 125 e 126 do Có-
digo Penal. A mulher que provoca aborto em si mesma 
pode ser condenada a até três anos de prisão. Provocar 
aborto em terceiro pode resultar em até quatro anos de 
prisão, mesmo com o consentimento da gestante.

A Anvisa informou que mantém parceria também 
com Correios e Receita Federal para coibir a distribui-
ção e a venda de medicamentos ilegais.

Investigações

O delegado da Polícia Federal Carlos Eduardo 
Miguel Sobral, chefe da Unidade de Repressão a Cri-
mes Cibernéticos, afirmou que a repressão à venda de 
medicamentos ilegais pela internet é “contínua”.

“Recebemos constantemente notícias sobre ven-
da de medicamentos na internet. A repressão é con-
tínua. Estamos aprimorando nossa parceria com a 
Anvisa para melhorar o processo de recebimento e 
tratamento das denúncias, inclusive com o estudo de 
uma plataforma comum de trabalho distância. Precisa-
se ganhar velocidade e extrair inteligência nos dados 
recebidos.”

Sobral informa que a principal dificuldade para 
combater essas fraudes está na cooperação com as 
empresas de internet capazes de identificar quem ven-
de o medicamento. “Diferentemente do mundo real, as 
informações não estão disponíveis aos policiais nas 
ruas, mas sim em sistemas de informações de empre-
sas privadas e, dessa forma, dependemos da coope-
ração das empresas de comunicação para obter os 
dados mínimos que poderão nos levar ao criminoso. 
Entretanto, muitas vezes esses dados vêm com defeito 
ou mesmo não são informados.”

O delegado avalia que, para evitar casos de venda 
de medicamento ilegal, é preciso que a sociedade de-
nuncie. Ele diz que a Polícia Federal prepara um canal 
de comunicação on-line para receber denúncias de 
crimes pela internet.
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O Google, responsável pela administração do 
Orkut – onde a reportagem encontrou propaganda 
do medicamento proibido – informou que não há uma 
equipe responsável por encontrar irregularidades no 
Orkut, mas sim um grupo que toma providências com 
base nas denúncias realizadas por meio dos perfis 
suspeitos. Se necessário, informou a empresa, as pá-
ginas irregulares são retiradas do ar.

Fabricante

A Pfizer, indústria responsável pela fabricação 
do medicamento Cytotec, comprado pela reportagem, 
informou ao G1 que, pelas imagens, não é possível 
saber se o medicamento é verdadeiro. “Para que um 
medicamento seja atestado como verdadeiro é neces-
sária a realização de análises técnicas pelas entidades 
regulatórias do setor”, afirma João Fittipaldi, diretor 
médico da Pfizer Brasil.

A indústria fabrica Cytotec nos Estados Unidos, 
Austrália, China, Itália, Colômbia e México, entre ou-
tros países. A companhia já comercializou o medica-
mento no Brasil, Chile, Panamá, Turquia e Argentina, 
informou a Pfizer. No Brasil, não há comercialização 
desde 2003 – a Pfizer vendia o produto somente para 
hospitais.

Segundo o diretor médico, “a Pfizer repudia qual-
quer forma ilegal de comercialização de medicamen-
tos”. “Mais do que um crime, é uma atividade que co-
loca em risco a saúde das pessoas e por isso deve 
ser contida com todos os esforços possíveis”, afirmou 
João Fittipaldi.

Médicos condenam uso

Adilson Bezerra, da Anvisa, informa que os abor-
tivos são “um problema de saúde pública” e que o uso 
sem supervisão médica pode levar à morte da gestante. 
“Além disso, tem a questão da qualidade do medica-
mento. Não se sabe como é transportado, armazena-
do, se foi exposto à contaminação. Pode causar até a 
morte de quem faz uso dele.”

De acordo com a ginecologista Carolina Am-
brogini, da Universidade Federal da São Paulo (UNI-
FESP), o medicamento cujo princípio ativo é o miso-
prostol, como é o caso do Cytotec, pode causar uma 
hemorragia muito forte. “A pessoa aborta, sangra, tem 
descolamento da placenta de moderado a intenso. Se 
utilizar em ambiente que não é o hospitalar – e mui-
tas vezes fazem isso escondido –, pode não ter como 
ser socorrida.”

Carolina diz que são frequentes nos prontos-so-
corros casos de adolescentes e mulheres que passam 
mal após uso de abortivos.

A médica destaca ainda que o uso do medica-
mento nem sempre garante o aborto e pode provocar 
problemas no feto. “Não é em 100% dos casos que 
aborta e o feto pode nascer com alguma deficiência.”

Para uso hospitalar, de acordo com a ginecologista 
Arlete Gianfaldoni, também da Unifesp, o medicamento 
é usado em doses baixas e com monitoramento dos 
sinais vitais da mãe.

“Quando eu prescrevo Cytotec para uma mulher 
que perdeu [naturalmente] um bebê e precisa expul-
sar [o feto], peço pelo menos dois ultrassons. Damos 
um comprimido a cada quatro ou cinco horas, para ir 
amolecendo o colo do útero aos poucos”, afirma Arle-
te. “A dor é muito grande. Algumas mulheres precisam 
até ser anestesiadas”, explica a médica.

A dose oferecida pela vendedora no Orkut foi de 
um comprimido do abortivo mifepristone e de quatro 
de Cytotec – dois vaginais e dois orais, que, segundo 
a recomendação da “vendedora”, deveriam ser usados 
ao mesmo tempo. Segundo Arlete Gianfaldoni, a dose é 
“altíssima”. “É muito alta. É muito arriscado”, afirma.

Além da dor, os efeitos colaterais do Cytotec en-
volvem fortes náuseas, vômitos e a hemorragia. “Se a 
mulher tomar essa quantidade de comprimido, ela pode 
ter uma perda de sangue muito grande. Isso, longe de 
um hospital, pode ser fatal”, diz Carolina Ambrogini.

Contracepção

Segundo a médica Arlete Gianfaldoni, as mulhe-
res que não querem ter filhos precisam estar atentas 
à contracepção. “É muito difícil que uma mulher que 
tome pílula anticoncepcional direitinho e use camisinha 
passe por um problema desses”, afirma. “Mesmo que a 
camisinha estoure, há a opção da pílula do dia seguinte, 
que não é abortiva e é legal”, orienta a médica.

Quem não tem condição de ir a um ginecologis-
ta particular, pode procurar um posto de saúde. Tanto 
para pedir um anticoncepcional tradicional quanto a 
contracepção de emergência. “O importante é pedir 
ajuda e buscar orientação, para que você não chegue 
a esse ponto”, afirma.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-
AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a 1ª Conferência Nacional de 
Comunicação – CONFECOM se realizará nos dias 14, 
15 e 16 de dezembro e representa importante processo 
de aprofundamento democrático no Brasil. O direito à 
comunicação começa a ser encarado como questão 
estratégica e direito social, e não somente propriedade 
de algumas famílias abastadas.

Desejo aqui expressar minha concordância com 
as propostas que serão apresentadas pelo portal de 
informação política www.vermelho.org.br, que, na minha 
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opinião, sistematiza e defende pontos essenciais para 
um novo paradigma de comunicação no País.

Penso que devemos defender o fortalecimento 
do sistema público de comunicação, a regulamenta-
ção das concessões públicas ao setor privado, bem 
como a criação de um consistente programa nacional 
de incentivo à radiodifusão comunitária, e proporcionar 
acesso à Internet para todos via banda larga. 

Sr. Presidente, fornecer acesso à banda larga 
para todos é um verdadeiro projeto de inclusão social. 
Não podemos conceber mais o ensino no Brasil e a 
formação profissional dos futuros trabalhadores sem 
acesso à Internet. Essa questão é essencial para de-
senvolvermos o País e propiciar acesso à comunica-
ção ao nosso povo. Inclusive, temos disponíveis R$7,3 
bilhões do Fundo de Universalização do Sistema de 
Telecomunicações – FUST para criação de telecentros 
e fornecimento gratuito de Internet.

Sr. Presidente, parto da ideia de que a comuni-
cação deve ser encarada como direito humano. Sem 
políticas e regras, deixaremos a comunicação sob o 
controle de indivíduos que podem manipular as infor-
mações e deformar os comportamentos de acordo com 
seus interesses. A liberdade de expressão, pela qual 
sempre lutamos, não deve ser confundida com liberdade 
de empresa. Além disso, a comunicação é requisito da 
democracia. Não haverá avanços na democracia sem 
a democratização das comunicações.

Parabéns, então, ao Governo Lula e ao Ministro 
das Comunicações, Hélio Costa, por terem convoca-
do essa conferência. Espero que sejamos vitoriosos 
na construção de um sistema de comunicação livre, 
democrático e popular no Brasil.

Feito o registro, passo a abordar outro assunto, 
Sr. Presidente.

É meu dever, na condição de integrante da ban-
cada feminina desta Casa, registrar a data de hoje, 25 
de novembro, consagrada como o Dia Internacional da 
Não Violência contra a Mulher e assim reconhecida pela 
Organização das Nações Unidas em 1999.

Nobres colegas, ainda hoje existem obstáculos 
culturais e institucionais para a erradicação da violência 
contra as mulheres, mas nós, mulheres, contamos com 
importantes conquistas, como a Lei Maria da Penha. 

Revelam as pesquisas que 55% dos brasileiros 
conhecem pelo menos uma mulher que foi ou é agredida 
pelo atual ou ex-companheiro. Outro dado alarmante é 
o divulgado pela Fundação Perseu Abramo, segundo 
qual a cada 15 segundos uma mulher é espancada 
no País. Pelo menos 43% das mulheres brasileiras 
sofrem algum tipo de violência pelo simples fato de 
serem mulheres, sendo 24% violência física, 22% ou-

tras agressões, 13% estupro, 27% violência psíquica, 
11% assédio sexual.

Sras. e Srs. Deputados, é com muito pesar que 
divulgo esses dados, mas eles fortalecem minha luta 
por uma sociedade mais justa. Apesar dos avanços, 
ainda presenciamos violências claras contra a mulher. 
Exemplo recente foi o caso da estudante Geisy Arru-
da, hostilizada por ousar usar roupas consideradas 
inapropriadas.

Ciente desses problemas, o Governo Lula se mo-
biliza para enfrentá-los. A Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres tem importante papel nessa luta 
e coloca à disposição da sociedade uma relação de 
serviços de atendimento específicos para a mulher. 

Um desses serviços é a Central de Atendimento 
à Mulher, que pode ser acessada pelo telefone 180. 
Nos primeiros 6 meses deste ano, a Central registrou 
mais de 160 mil atendimentos, um aumento de 32,3% 
em relação ao mesmo período de 2008. Esses dados 
demonstram a importância do serviço e o empenho do 
Governo Federal em enfrentar os problemas relatados. 
Hoje, a Central comemora 4 anos, e essa conquista é 
outro motivo para comemorar a data.

Sr. Presidente, o dia 25 de novembro é um marco 
na nossa luta por isonomia e deve ser festejado. Ain-
da há muito trabalho e, para realizá-lo, contamos com 
esta Casa, que sempre apoiou nossa luta por novas 
conquistas.

Muito obrigada.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no início da manhã de hoje recebemos na sala da 
Presidência da Comissão de Finanças e Tributação o 
Secretário da Receita Federal do Brasil, Dr. Otacílio 
Cartaxo, e o Coordenador-Geral da Receita Federal, 
Raimundo Elói de Carvalho, para apresentar e discutir 
com os Parlamentares da Comissão o desempenho 
da arrecadação da Receita Federal do Brasil relativo 
ao mês de outubro.

Na reunião, Dr. Otacílio Cartaxo informou que, 
pela primeira vez em 11 meses, houve reversão acen-
tuada da tendência de queda da arrecadação de im-
postos e contribuições administrados pela Receita 
Federal e das demais receitas, taxas e contribuições 
controladas por outros órgãos. Os dados apresentados 
mostram que no mês de outubro a arrecadação chegou 
a R$65.028 bilhões, 7,50% maior que em outubro de 
2008, que foi de R$60.489 bilhões. 

O valor é o mais alto da série para meses de ou-
tubro, considerando a série atualizada pelo IPCA dos 
anos anteriores. O acumulado de janeiro a outubro 
fechou em R$534.968 milhões. 
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Dr. Cartaxo explicou que essa tendência deve-se 
às acertadas medidas do Governo para enfrentar a cri-
se. Lembrou que o Governo tinha como prioridade na 
estratégia anticíclica preservar o emprego e a renda 
e que esse objetivo foi conseguido. 

Segundo o Secretário, os principais fatores que 
incidiram no desempenho da arrecadação foram: redu-
ção das alíquotas do IPI; extinção da CPMF; alteração 
das alíquotas do IOF; redução do valor da CIDE por 
metro cúbico de gasolina e diesel; alteração da tabe-
la do Imposto de Renda Pessoa Física; alteração da 
alíquota da CSLL – entidades financeiras (9% para 
15%); transferência de depósitos judiciais foi de apro-
ximadamente R$6,4 bilhões.

A redução na arrecadação de janeiro a outubro 
de 2009 em relação ao mesmo período de 2008, de-
corrente de desonerações tributárias, foi estimada em 
cerca de R$21,5 bilhões; 

O Dr. Raimundo Elói de Carvalho, Coordenador-
Geral da Receita Federal, destacou que 10 setores 
econômicos responderam por 91,6% da queda na ar-
recadação das receitas administradas, excluindo-se 
a contribuição previdenciária no ano. Ou seja, de um 
total de R$41,1 bilhões de queda na arrecadação de 
tributos fazendários, no qual se encaixam Imposto de 
Renda, PIS/COFINS, IPI, entre outros, R$37,7 bilhões 
foram somente desses 10 setores. Neste grupo, o prin-
cipal destaque foi o setor automotivo, que teve partici-
pação de 25,9% na queda total. Em seguida, foi o de 
combustíveis, com participação de 21,88% no recuo 
total das receitas fazendárias.

O Coordenador-Geral apresentou também um 
quadro de setores que obtiveram maior crescimen-
to: administração pública, defesa e seguridade social 
(22,8%); seguros e previdência complementar (9,77%); 
obras de infraestrutura (12,37%); fabricação de bebidas 
(11,63%); fabricação de produtos do fumo (10,43%); 
captação, tratamento de distribuição de água (10,55%); 
serviços de arquitetura e engenharia (12,0%); serviços 
especializados para construção (17,40%); extração de 
petróleo e gás natural (60,06%); atividade de apoio à 
extração de minerais (28,81%).

O SIMPLES Nacional permitiu às empresas de 
pequeno porte e às microempresas, optantes, reco-
lherem, de forma unificada, tributos e contribuições de 
competência da União, dos Estados e dos Municípios. 
Essa nova sistemática começou a vigorar em 1º de 
agosto de 2007, produzindo efeitos na arrecadação 
de setembro de 2007. De Janeiro a outubro, o total da 
arrecadação chegou em outubro a R$21,65 bilhões 
ante R$20,08 bilhões em outubro de 2008.

Os dados da Receita revelaram ainda um de-
sempenho excepcional dos Estados do Nordeste e do 

Centro-Oeste, comparados aos das demais regiões, 
ressalvados os Estados exportadores que foram mais 
atingidos pela crise. O Nordeste participou, no bolo 
da arrecadação de outubro de 2009, com R$38,53 bi-
lhões, ante R$38,56 bilhões. Os Estados que tiveram 
queda: Alagoas (– 2,94%); Bahia (– 3,44%); e Sergipe 
(– 1,34%). 

O Centro-Oeste participou com R$59,56 bilhões, 
no mesmo período de 2009, ante R$51,57 bilhões, tam-
bém comparado ao mesmo período de 2008. Caíram: 
Goiás (– 3,76) e Mato Grosso do Sul (-2,74%).

Além desses dados que mostram a reativação 
da economia, o Governo anunciou ontem incentivos 
para a venda de carros “verdes”.” Até 31 de março, 
os automóveis flex ou a álcool permanecerão com as 
atuais alíquotas reduzidas de IPI. A prorrogação tam-
bém beneficia caminhões, que ficam com as alíquotas 
zeradas até junho. 

No caso dos automóveis, os carros 1.0 continu-
arão sendo tributados com 3% de IPI (o imposto seria 
elevado para 7% em janeiro). Ao anunciar ontem a 
extensão do prazo de isenção, o Ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, disse ainda que o Governo prepara 
medidas de estímulo à indústria automobilística no 
desenvolvimento de tecnologias menos poluidoras e 
poupadoras de combustíveis. 

Os jornais de hoje informam que o Presidente 
Lula prepara também um pacote de isenções fiscais 
para baixar o preço do material escolar. A ideia do 
Governo, segundo as notícias, é desonerar o setor de 
janeiro a março, quando a lista de material pesa no 
bolso das famílias. 

O Ministro da Educação, Fernando Haddad, dis-
se ontem que a Receita Federal foi encarregada de 
calcular o impacto das isenções, o que significa tam-
bém estabelecer que itens do material escolar ficarão 
mais baratos. 

Outra medida que está em estudos, segundo o 
noticiário, é baratear o gás de cozinha para a parcela 
mais pobre da população. Os noticiosos dizem que o 
Presidente Lula já dá as medidas como certas. 

O Secretário da Receita, Dr. Otacílio Cartaxo, 
reafirmou suas convicções a respeito dos benefícios 
da desoneração fiscal como fator indutor do cresci-
mento.

Gostaria de registrar que mantivemos durante 
todo o ano reuniões frequentes com a Receita Fede-
ral, com o Banco Central e com o Tesouro Nacional, 
com a finalidade não só de acompanhar as atividades 
dos referidos órgãos, mas para estreitar as relações 
com os membros da Comissão a fim de tratar dos as-
suntos relevantes, comuns às instituições. Com isso 
ganhamos todos.
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Vale ressaltar que todos os órgãos foram parcei-
ros e nos atenderam prontamente de forma solícita e 
republicana.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, acompanhei Eduardo Campos, Governa-
dor de Pernambuco, em mais uma viagem ao interior 
do Estado, ao Agreste Meridional e ao Sertão. Esta 
é 121ª visita do Governador aos diversos municípios 
pernambucanos, sempre acompanhado por uma co-
mitiva de assessores e Deputados. O objetivo é man-
ter entendimento direto com a população, detectando 
suas necessidades e, após, tomar providências para 
atendê-las, inaugurar obras, assinar ordens de serviço e 
acompanhar a implantação de programas voltados para 
a melhoria das condições de vida do nosso povo.

Em várias localidades estão sendo implantados 
projetos simples, que a médio prazo podem elevar o 
nível de escolaridade e de profissionalização das pes-
soas e aumentar a renda. Na avaliação de Eduardo 
Campos, somente assim será possível interiorizar de 
forma mais efetiva o desenvolvimento, atrair investi-
mentos capazes de mudar o perfil daqueles municípios. 
A estratégia é romper com o isolamento econômico, 
social e cultural em que estavam mergulhadas as co-
munidades durante séculos de exclusão.

As escolas têm sido o ponto de partida das ações. 
Em 2007, quando assumiu o Governo, Eduardo Campos 
encontrou apenas 4 escolas de referência com funcio-
namento em tempo integral. Hoje, já existem 104 delas. 
Não é à toa que uma aluna, Luciana, de uma escola 
localizada em Saloá, Município do Agreste Meridional 
de Pernambuco, foi classificada em primeiro lugar na 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, 
tendo se destacado entre 857 mil concorrentes matri-
culados em 10.302 escolas do País.

Tendo em vista que na maioria dos municípios 
do Agreste e do Sertão de Pernambuco a economia 
encontra-se baseada na criação de animais e na agri-
cultura, um dos programas implantados para melhorar 
as condições de vida dos pequenos proprietários foi o 
da distribuição de juntas de bois. O Governo distribui 
os bois, ficando o beneficiário com o compromisso de 
entregar de volta o primeiro filhote, que, por sua vez, 
servirá para formar nova junta a ser doada a outra fa-
mília que necessite arar a terra para o plantio.

Como se pode constatar, a medida tem um efeito 
multiplicador. O Programa Compra com Doação esti-
mula o trabalho das mulheres, que se encarregam da 
confecção de doces, criação de galinhas, plantio de 
verduras, entre outras atividades, contribuindo, assim, 
para aumentar a renda familiar.

A produção de alimentos é adquirida pelo Estado é 
distribuída nas escolas, creches, abrigos e Pastoral. 

Eduardo Campos também tem incentivado a cons-
trução de terreiros de secagem para feijão, distribuição 
de sementes de qualidade e viabilização da aração da 
terra em 101 mil pequenas propriedades. Nesses lo-
cais, verifica-se substancial aumento da produtividade 
e da renda dos pequenos produtores.

Outro programa desenvolvido em Pernambuco, 
dirigido às mulheres, é a doação de 5 cabras, além de 
tanque para a refrigeração do leite e material para a 
construção de um pequeno aprisco – a mão de obra 
da construção é uma das contrapartida das mulheres. 
Esse conjunto de procedimentos garante um leite forte 
para os filhos e para a fabricação, pelas mulheres, de 
queijos, dentro dos rígidos padrões de higiene, segui-
dos da coleta do leite à embalagem. Como no progra-
ma da junta de bois, os beneficiários ficam obrigadas 
a entregar 5 filhotes que vão atender a outra família 
carente. As cabras são submetidas à inseminação ar-
tificial através do PRORURAL. 

Desejo destacar que muitos dos municípios que 
visitei esta semana, em companhia do Governador, 
contam com quadras esportivas e com Academias da 
Cidade para uso da população. Nessas regiões, os pro-
gramas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário se multiplicam. 

Outro programa que vem mudando substancial-
mente a vida da população interiorana é o Mãe Coru-
ja, que tem por objetivo reduzir a mortalidade infantil 
e materna. 

No Município de Bom Conselho, também no 
Agreste Meridional, visitamos a fábrica da Perdigão/
Sadia. Vale ressaltar que 90% dos trabalhadores da 
indústria são pessoas da região, treinadas para desen-
volver as tarefas exigidas pela empresa.

A atenção do Governo também está focada, na 
região, para produtores de leite que vêm recebendo 
orientação tecnológica para melhorar a produção. Lá 
está sendo plantada a palma de folha miúda, destina-
da à alimentação do gado, a fim de que a produção 
de leite aumente.

São iniciativas de procedimentos simples e viá-
veis e que contribuem para o desenvolvimento econô-
mico, social e cultural da população. Com o estímulo 
à profissionalização e ao aumento da renda familiar, 
estamos formando uma geração diferente daquela mar-
cada pela fome e pelas péssimas condições de vida 
durante tantos anos. Trata-se de importante passo no 
sentido da transformação da economia regional, pois 
estamos agindo como quem pavimenta uma estrada 
para permitir o acesso do desenvolvimento a todos os 
pernambucanos e pernambucanas.
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Obrigada pela atenção. 

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, neste dia 24 de novembro, ocupei esta 
tribuna para tratar de um tema que preocupa e ate-
moriza o Brasil. O tráfico de drogas e a disseminação 
de seu uso principalmente entre os mais jovens. Fo-
quei especificamente o Estado da Paraíba como uma 
amostra desse problema nacional.

Em sua edição do dia 25 de novembro, o jornal 
Correio Braziliense traz uma reportagem especial sob o 
título CRACK: A PRAGA QUE CONSOME O BRASIL, 
num trabalho investigativo dos repórteres Edson Luiz, 
Leonardo Augusto, Renata Mariz e Samanta Sallum.

Na chamada de capa para a matéria vemos o 
alerta para o choque que iremos ter ao lermos o quanto 
a droga tem provocado estragos em nosso País: 

“A ‘pedra da morte’ custa R$5. Atrai, indis-
tintamente, ricos e pobres, crianças e adultos, 
desempregados e trabalhadores. Há registros 
de índios que usam o entorpecente. Repórteres 
do Correio Braziliense, do Estado de Minas e 
do Diário de Pernambuco percorreram 6.729 
km por todas as regiões do Brasil. Eles mos-
tram que o crack, surgido há pouco mais de 20 
anos nas ruas de São Paulo, invadiu as cidades 
do interior e as fazendas, espalhando-se pe-
los grotões do país. Subproduto da cocaína, a 
droga virou uma epidemia nacional, que causa 
dependência e morte aos usuários.”

A matéria tem um título revelador: 

“A droga que descobriu o Brasil. 
Antes restrito aos grandes centros ur-

banos, o crack chega às pequenas cidades. 
Série de reportagens mostra como a ‘pedra 
da morte’ se tornou a mais recente tragédia 
nacional.”

Segundo a matéria, há 20 anos, o crack era res-
trito às ruas de São Paulo, consumido por meninos 
de rua. Hoje, difícil um grotão, um pequeno município, 
aldeia indígena, zona rural de qualquer lugar do Brasil 
que não tenha a presença alienante, nociva e escravi-
zadora desse subproduto da cocaína.

Entre alguns dos usuários o crack é considerado 
um demônio, tal o nível de dependência que causa e 
do que se faz para alimentar esse vício. Na falta de di-
nheiro para comprar a pedra, rouba-se e mata-se.

Os efeitos do crack são rápidos e devastadores. 
Tanto no cérebro como no corpo dos consumidores, 
que logo transformam-se em tipos esqueléticos. É uma 
fábrica de indigentes e marginais.

A reportagem do Correio Braziliense põe à mostra 
tudo sobre a pedra da morte: de suas portas de entra-
da no País a suas redes de distribuição e seus efeitos 
devastadores na teia social. 

É a primeira de uma série. Trata-se de um docu-
mento rico e esclarecedor que deve ser lido e acompa-
nhado, principalmente por nós, legisladores. Os relatos 
e depoimentos lá contidos são estarrecedores.

O tema é sério e deverá merecer um maior em-
penho desta Casa. Temos o dever de colaborar para 
que esse grave problema nacional, a invasão das dro-
gas, que já é considerada uma epidemia, tenha uma 
solução antes que toda a juventude e o País estejam 
comprometidos. As ações devem ser imediatas.

Por oportuno, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, peço a transcrição nos Anais da Casa da refe-
rida reportagem.

Muito obrigado.

REPORTAGEM A QUE SE REFERE O 
ORADOR:

JORNAL CORREIO BRAZILIENSE

EDIÇÃO DE QUARTA-FEIRA, 25 DE NOVEM-
BRO DE 2009

A droga que descobriu o Brasil

Antes restrito aos grandes centros urbanos, o 
crack chega às pequenas cidades. Série de reporta-
gens mostra como a ‘Pedra da morte” se tornou a mais 
recente tragédia nacional

O vaivém de pessoas pelas ruas confunde quem 
chega a Guayaramerin, na fronteira do Brasil com a 
Bolívia. No porto, às margens do rio Mamoré, o movi-
mento de passageiros é intenso. Filas são formadas à 
espera de uma vaga para voltar a Guajará-Mirim, em 
Rondónia, onde outro tanto de pessoas aguarda a vez 
de embarcar para o país vizinho. Os barcos lotados, o 
calor intenso e o perigo na travessia não impedem que 
mais de mil brasileiros cruzem diariamente a divisa para 
ir às compras. A muamba é o comércio que pode ser 
visto. Mas ali há outro, oculto e ainda mais lucrativo. A 
região Norte é uma das rotas de entrada da pasta de 
cocaína, a substancia que, refinada no Centro-Oeste 
e no Sudeste, dá origem ao crack. A droga, antes vista 
apenas nos centros urbanos, invade o interior do país. 
Chega de Norte a Sul, onde as autoridades já tratam 
o tema como epidemia, um problema grave de saúde 
pública. A mais recente tragédia brasileira é uma pedra 
comprada por R$5 e consumida por ricos e pobres. Para 
revelar as histórias que envolvem o crack – a pedra da 
morte – desde a entrada no país até o vicio devasta-
dor, 10 repórteres do Correio, do Estado de Minas 
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e do Diário de Pernambuco percorreram 6.792km. 
Equipes de jornalistas estiveram no Plano Piloto, nas 
regiões administrativas do Distrito Federal, nos municí-
pios das fronteiras do Norte e do Centro-Oeste, e nas 
capitais e nos interiores gaúchos, paulistas, mineiros 
e pernambucanos.

A invasão nos municípios do interior

Renata Mariz

Pradópolis (SP) – Tudo no crack vem carregado 
de uma velocidade vertiginosa. O efeito no cérebro, 
a fissura por mais um cachimbo, a transformação de 
corpos saudáveis em figuras esqueléticas, o despudor 
de roubar para aquietar o vício. No mesmo ritmo ace-
lerado com que fabrica indigentes e criminosos, esfa-
cela famílias e mata, a pedra elaborada dos restos da 
cocaína chega aos grotões do país. Difícil imaginar, há 
20 anos, época dos primeiros relatos de uso do crack 
entre meninos de rua no centro de São Paulo, que a 
droga ganharia cidades minúsculas, atingiria aldeias 
indígenas, escravizaria trabalhadores de zonas rurais. 
Ao embarcar no pau de arara saindo do Maranhão, 
com a roupa do corpo e esperança de uma vida me-
lhor, Saulo* também desconhecia a existência do que 
ele chama de “demônio”.

O homem pardo, com um rascunho de tatuagem 
no braço esquerdo e dentes deteriorados chegou a 
Barrinha, distante cerca de 35km de Ribeirão Preto 
(SP), com o intuito de trabalhar na lavoura de cana, há 
cinco anos. Faz três anos que ele foi apresentado ao 
crack por um amigo, também migrante. Com ganhos 
proporcionais à produtividade, variando entre R$0,20 
e R$0,32 por metro de cana cortada, Saulo conta que 
a pedra o ajuda a ter mais disposição. “Mas nem todo 
mundo gosta de fumar na hora do serviço. Depois de 
voltar do trabalho é que o pessoal usa mais”, expli-
ca o maranhense de 28 anos que consegue receber 
mensalmente entre R$500 e R$700, dos quais meta-
de serve para comprar a droga. “É um demônio, uma 
coisa sem explicação.”

Para Marcelo*, também de 28 anos, o crack se 
mistura com a própria vida. Ex-cortador de cana em 
Sertãozinho, outra cidade que gira em torno das usinas 
de açúcar e álcool no interior paulista, o jovem passou 
da maconha e cocaína para o crack. Começou a rou-
bar bicicletas e carros para comprar a droga, chegou 
a ser preso. Hoje, perambula pela cidade de Pradópo-
lis, cuja população estimada fica em torno de 15 mil 
habitantes, à espera de uma oportunidade de fumar. 
“Faço um corre pra um aqui, pra outro ali. Muita gente 
chega na praça sem saber onde comprar, sem ter o 
esquema, aí eu levo na boca ou vou buscar pro sujei-

to. Conseguindo 10 reais, eu já garanto uma pedra”, 
conta o rapaz de olhos azuis.

Vício// É principalmente no bairro Maria Luiza II, 
em Pradópolis, que Marcelo busca a droga. Meninos 
de não mais que 15 anos ficam muito à vontade para-
dos em bicicletas, nas ruas onde há venda, fazendo 
as vezes de avião. Todos se vestem com bermudas fol-
gadas de tecido tactel e camisetas igualmente largas. 
Para Marcelo, a vida se resume a esse espaço, entre 
a praça onde costuma dormir e os bairros da cidade 
em que existe oferta da pedra. As mãos tremem, ele 
conta que vem sentindo perda de sensibilidade nas 
pernas. Mesmo assim, não abandonará o vício, “Crack, 
pra mim, é melhor que mulher, melhor que dinheiro”, 
define o rapaz, pai de dois filhos, que ele não vê faz 
seis meses.

Rosa Maria Monteiro, indigenista ligada à organi-
zação não governamental Operação Amazônia Nativa 
(Opn), não duvida da força da droga e sente isso no 
próprio cotidiano. “Há relatos de problemas com cra-
ck entre índios que vivem mais próximos das cidades, 
como em Mato Grosso”, afirma a especialista. O alcan-
ce da droga, para quem lida com o assunto no dia a 
dia, é fato consumado. “Diria que hoje o crack está em 
100% dos municípios do Sul”, afirma Carlos Salgado, 
psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de 
Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead).

*Nomes fictícios

Novidade virou tragédia

Em menos de 15 anos, as pequenas cidades mi-
neiras, como Santa Cruz de Minas, se transformaram 
por causa do vício e das mortes do crack

Leonardo Augusto

Santa Cruz de Minas (MG) – A cidade fica na 
região central do estado e é a menor do país, com 
apenas 2,86km2. Possui oito mil habitantes e teria 
tudo para ser um tranquilo município do interior. Mas 
uma pedra impede que seja assim. A pedra do crack. 
Santa Cruz de Minas, a 200km de Belo Horizonte, 
convive com a droga há cerca de 15 anos, desde que 
um traficante de São Paulo que mantinha negócios na 
região, fornecendo maconha e cocaína, apresentou a 
então “novidade”.

A chegada do crack em Santa Cruz e a dissemi-
nação da droga na cidade foram acompanhadas pelo 
pintor N., de 30 anos, que estava no pior lado de toda 
a história. N. fumou crack dos 18 anos até o último 
mês de setembro, quando foi internado em uma clinica 
de reabilitação, em São João del Rei, vizinha a Santa 
Cruz, onde ficou por 47 dias.
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O pintor afirma que na cidade existem cinco pon-
tos para venda especifica de crack. Quatro no bairro 
Cascalho e um no local conhecido como Cohab. A mo-
vimentação registrada em um giro pelos dois bairros 
em uma segunda-feira, por volta das 17h, explica os 
motivos que levam uma cidade do tamanho de Santa 
Cruz a ter tantos pontos de venda de crack, confor-
me relatado por N. O pintor acredita que a potência 
da droga em viciar, aliada aos círculos de amizade 
do pequeno município, impulsiona o uso da droga na 
cidade. “Quem não usa, acaba usando por influência 
de um amigo”, diz.

Impacto

O professor de línguas Luiz Antonio da Cruz, que 
trabalha na única escola estadual de Santa Cruz de Mi-
nas, a Amélia Passos, tem na lembrança o impacto do 
crack. Há três anos, sete alunos de Luiz Antonio mor-
reram por envolvimento com o crack. Todos com idade 
entre 15 e 25 anos. “Hoje, melhorou muito. Antes havia 
relatos de uso de entorpecentes inclusive dentro da es-
cola”, conta. O prédio da Amélia Passos foi reformado. 
Lembra mais um presídio que um estabelecimento de 
ensino, com muitas grandes e muros altos.

Em Santa Cruz de Minas não há um delegado 
titular. Apenas agentes. O substituto para a cidade, 
Marcos Cardoso Atala, diz que o vandalismo na ci-
dade, provocado pelo crack, é o principal motivo para 
implantação de dispositivos de segurança na escola. 
O interfone do estabelecimento, por exemplo, fica de-
pois de um portão de ferro. Atala trabalha na regio-
nal de São João del Rei e vai uma vez por semana a 
Santa Cruz.

O Centro Mineiro de Toxicomania (CMT), princi-
pal estabelecimento público estadual de Minas Gerais 
para atendimento a dependentes químicos, registrou 
em 2009, pela primeira vez em 10 anos, número maior 
de casos ligados ao crack que os relacionados ao con-
sumo de álcool. Até então, os registros de tratamento 
por bebida liderava os atendimentos do centro. Este 
ano, até outubro, 38% dos dependentes químicos que 
deram entrada no CMT, que opera pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), tinham problemas com crack, contra 
36% de usuários de álcool. Até aquele mês, 886 pes-
soas haviam sido atendidas pelo centro.

Estrago no inicio da rota

EdsonLuiz

Enviado Especial

Porto Velho – No caminho entre as áreas de abas-
tecimento e as cracolândias espalhadas pelo país, a 
droga faz estragos. Antônio (I, de 18 anos, fala pouco, 

anda sempre de cabeça baixa e com olhar perdido no 
vazio. Ele é um dos milhares de jovens que já são víti-
mas do crack no interior de Rondônia, onde a cocaína 
chega fácil e barata. O rapaz é pobre, sem estudos, 
de família desestruturada e começou cedo a fumar a 
“pedra da morte”. Sua fisionomia não mostra ser de 
unia pessoa violenta, mas de alguém frágil, que pro-
cura ajuda que ainda não chegou.

Sua história começou aos 16 anos, em Santa 
Luzia do Oeste, uma cidade a 500km de Porto Velho, 
nascida com a colonização do Vale do Guaporé. A 
curiosidade de Antônio foi despertada por um primo. 
“Fumei o crack pela primeira vez na casa dele e nunca 
mais parei”, conta o rapaz. No corpo, muitas marcas. 
A maioria causada pelas constantes surras que levava 
do pai. Apenas uma, apesar da dor, não foi causada 
pela violência. E uma tatuagem feita rusticamente no 
braço com o nome de Deus.

Antônio deixou o estudo na 5a série, depois de 
sair de casa após ser espancado pelo pai, alcoólatra. 
“Nem sei se ele está vivo ou morto”, diz o jovem. O ra-
paz começou a roubar para sustentar o vicio. Chegou 
a consumir 10 pedras por dia, adquiridas a R$10 em 
vários locais da pequena cidade onde morava, ou em 
Rotim de Moura, o município mais próximo.

Antônio não fala sobre sonhos, mas passou a 
querer ter um objetivo de vida se um dia largar o cra-
ck: ser psicólogo. Sua meta surgiu depois de várias 
internações assistidas por psicólogos. “Sofri e sofro 
toda minha vida e só eles sabem entender isso”, diz 
António, ressaltando que em Santa Luiza do Oeste ele 
é apenas mais um no mundo das drogas. “Em quase 
todo lugar de lá tem crack”, diz. A cidade fica entre as 
BR-429, que é uma das portas de entrada da droga 
no Brasil e a BR-364, a rota saída do pó para as cra-
colândias espalhadas pelo país.

O crack e a cocaína também se tornaram os 
grandes aliados dos crimes com envolvimento de me-
nores em todo o estado. Nos últimos três anos, somen-
te em Porto Velho foram registrados 120 homicídios, 
131 tentativas de assassinato e 32 latrocínios – roubo 
seguido de morte – envolvendo crianças e adolescen-
tes. “Ou o menor mata porque alguém lhe devia uma 
pedra (de crack), ou morre porque devia uma pedra 
para alguém”, diz a delegada da Polícia Civil em Porto 
Velho, Alessandra Paraguassu. “Infelizmente a facili-
dade para conseguir a droga faz com que os menores 
comecem cedo a consumir.”

No primeiro fim de semana de novembro, por 
exemplo, de cinco homicídios ocorridos em Porto Velho, 
três envolviam adolescentes e o motivo foi cocaína ou 
crack. “Infelizmente cerca de 90% das crianças envol-
vidas com o crime é por causa da droga”, confirma o 
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juiz da Infância e Juventude Dalmo Antônio de Castro 
Bezerra. O magistrado afirma que a maconha, normal-
mente tida como a droga de introdução ao vício, pou-
co circula em Porto Velho. Os menores partem direto 
para a cocaína, por causa do baixo custo, qualidade 
e abundância.

Foi o caso de Paulo Afonso Santos de Lima, de 19 
anos. Aos 12, ele entrou para o mundo das drogas, de 
onde só conseguiu sair após cometer um latrocínio e ir 
para um centro de ressocialização. “Minha vida mudou 
e hoje minha ideia é arrumar um emprego e estudar”, 
afirma Paulo Afonso, que deixou o centro há duas se-
manas, depois de passar três anos internado.

“Entrei no mundo das drogas depois da morte de 
meu pai. Fiquei abalado e comecei a fumar maconha e 
a cheirar cocaína para esquecer”, conta o rapaz. Para 
manter o vício, se juntou a amigos para assaltar, termi-
nando por matar uma pessoa durante uma das inves-
tidas. Ele sobreviveu, ao contrário dos companheiros. 
“Todos morreram assassinados por causa da droga”, 
relata o ex-interno, que conseguiu duas façanhas: se 
formou cabeleireiro e passou no vestibular para biolo-
gia numa faculdade particular,

(*) Nome fictício

SAMANTA SALLUM

Pequenos territórios do vício

Consumo do crack é endêmico em várias cidades. 
No Rio Grande do Sul, a massa de usuários ultrapassa 
o número de 55 mil

Enviada especial

Montenegro (RS) – As pedras da morte rolam 
soltas por todo o território continental brasileiro. Não 
há distância, não há fronteira, não há obstáculo. Dos 
centros urbanos, da periferia das metrópoles, elas se 
espalham para o interior. No Rio Grande do Sul, o con-
sumo virou endêmico. O número de usuários supera 
alertas de saúde pública para outras doenças. São pelo 
menos 55 mil no estado. Pessoas consideradas grave-
mente afetadas pela fumaça que vem do subproduto 
da cocaína. Esses são dados oficiais, mas estima-se 
que a massa de “noiados” seja maior. Como também 
em todo o País.

No Rio Grande do Sul, a cada 10 atendimentos 
realizados pela emergência psiquiátrica do Hospital São 
Pedro, em Porto Alegre, sete são usuários de crack 
vindos do interior do estado. Foi pela cidade serrana 
de Caxias do Sul, a 125km de Porto Alegre, que a dro-
ga chegou ao território gaúcho há cerca de 10 anos. 
O número de mortes de pessoas entre 16 e 30 anos 
provocadas pela violência do crack diariamente (seis) 

é maior do que o de vitimas de acidentes de trânsito 
(três) no estado.

No Paraná, a realidade também é preocupante, 
apesar de o estado ser apontado entre os que têm os 
melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. 
Hoje, 90% dos casos recebidos no Centro Antitóxicos 
de Prevenção e Educação (CAPE) da Polícia Civil são 
relacionados à droga. A coordenadora Maria Cristina 
Venâncio é uma das que fazem trabalho de luta diária 
contra a droga, indo a escolas, distribuindo cartilhas 
de prevenção, viajando principalmente para o interior, 
onde pequenas cidades também são afetadas. Exemplo 
do Município de Santa Amélia, a 500km de Curitiba, de 
apenas três mil habitantes. “Cidadezinhas estão sendo 
invadidas”, lamenta Maria Cristina, que seguia para a 
cidade de Imbaú, a duas horas de Curitiba, para uma 
palestra. “Vou passar o fim de semana no interior, dis-
tribuindo as cartilhas de prevenção”, contou.

Os caminhos do crack são os mais variados. Mi-
gram da capital para o interior, do interior para a capi-
tal, da fronteira para a capital, de lá para a área rural. 
A situação no Rio Grande do Sul ficou tão grave que 
foi criado um comitê pelo governo local, pela Assem-
bleia Legislativa, sociedade civil e imprensa local para 
mobilizar o estado. Um dos primeiros focos da reação 
contra o crack foi a cidade de Montenegro, por ser exa-
tamente uma das mais afetadas. A cidade fica a uma 
hora da capital Porto Alegre. Tem 58 mil habitantes e 
3% da população é vítima do crack.

De perfil industrial, a região tem favelas, onde 
o problema foi primeiramente detectado. Um projeto 
social da Central Única das Favelas (CUFA) preten-
dia levar esporte por meio do basquete às regiões ca-
rentes. “Não vai adiantar. Os meninos vão roubar as 
bolas e trocar por pedras”, disse, aos representantes 
da Cufa, uma mãe com um filho viciado. Lá uma pe-
dra custa R$5.

Uma pesquisa realizada no início do ano passa-
do em 17 bairros de Montenegro identificou mais de 
mil usuários num primeiro momento. “Foi alarmante o 
resultado. Era preciso fazer algo. Reagir. Lançamos a 
campanha ‘Montenegro contra o crack’”, conta Rogé-
rio Santos, representante da Cufa na cidade. Dos 800 
pacientes que passaram pelo Centro de Atendimento 
Psicossocial (CAPS), 600 tinham problemas com o 
uso da droga.

Em Lajeado, a 130km de Porto Alegre, outro 
exemplo de região afetada pela droga, o número de 
internos aumentou de 10% para 72% os usuários de 
crack entre 2005 e 2007. As cidades gaúchas mais 
atingidas pela drogas são Porto Alegre e região me-
tropolitana (Canoas, Gravataí, Viamão e Alvorada), se-
guidas pelas da região do vale do rio dos Sinos como 
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São Leopoldo. Na região da serra Caxias do Sul, e, na 
região sul, cidades como Pelotas e Rio Grande. A apre-
ensão de crack no estado passou de cerca de 28 mil 
gramas em 2005 para 227 mil gramas até outubro de 
2009. O que já supera tudo que foi recolhido da droga 
em 2008, quando foram 150 mil gramas, superando 
nos últimos anos a cocaína.

Reação

No Paraná, a Polícia Civil também intensificou 
a repressão ao crack. “Para nós, é mais importante 
apreender 100 quilos de crack do que 100 quilos de 
maconha”, diz o delegado Renato Bastos, da Divisão de 
Narcóticos (DENARC) de Curitiba. Com a explosão do 
número de viciados no estado, a polícia criou equipes 
específicas para desbaratar o tráfico da droga. Com 
um quilo de crack são produzidas até oito mil pedras, 
que na região são vendidas entre R$7 e R$10.

Foz do Iguaçu é a porta de entrada da droga no 
Paraná. Moradores da cidade, como C., de 28 anos, 
têm acesso fácil. Depois de internação em clínica de 
Curitiba para ficar longe da pedra e dos traficantes, ele 
voltou para Foz. Não teve jeito. Retornar ao cenário, 
onde a pedra rola solta, o fez recair. De volta à clíni-
ca de desintoxicação em Curitiba, contou ao Correio 
que tomou uma decisão: “Vou me mudar para Curitiba. 
Voltar para Foz, no meu caso, é muito perigoso. Aqui, 
será mais difícil eu recair”, admite. No Paraná, o crack 
é a segunda droga mais apreendida. Foram 333 quilos 
nos últimos dois anos.

A “droga da morte” ao longo do tempo
3000 a.C.
Descobertas arqueológicas apontam que já se 

mascava a folha de coca na região dos Andes.
1860
A cocaína é isolada em laboratório na Alemanha 

por Albert Nemann. 
1863
O que hoje é droga, antes era o Vin Mariani (extra-

to alcoólico de folhas de coca com vinho Bordeaux).
1883
O médico alemão Aschenbrandt descreve utilida-

de da cocaína para estimular os soldados alemães.
1884
A cocaína passa a ser utilizada como anestésico 

local em cirurgias oftálmicas. No mesmo ano, Sigmund 
Freud publica estudos sobre utilização da droga em 
tratamentos de depressão.

1905
A prática de cheirar cocaína torna-se popular. 

Primeiro caso de danos ocorreu em 1910. 
1906

O governo americano restringiu produtos à base 
de cocaína.

1914
O uso da cocaína é proibido em remédios e torna-

se ilegal seu uso recreativo.
1940
O consumo de cocaína cai, principalmente nos 

Estados Unidos por causa de movimento puritano.
1960
A chegada dos movimentos beat e hippie, no 

fim da década de 50 e início de 60, estimulou o uso 
de psicotrópicos, o que fez aumentar o consumo da 
cocaína.

1970
No mundo todo, cresce o consumo de cocaína e 

seus derivados, como o crack e o extacsy.
1980
Surgem as primeiras pedras de crack, mas a 

droga ainda não está difundida popularmente.
1990
O crack começa a se tornar uma droga popular, 

principalmente entre as classes sociais baixas.
2000
O derivado da cocaína se alastra pelo País. Antes 

restrito aos centros, invade o interior.

DROGA QUE DESCOBRIU O BRASIL

Entrada liberada pelas fronteiras

Fiscalização precária, corrupção e mão 
de obra barata para ser usada pelo tráfico 
facilitam a chegada do crack ao País

Edson Luiz

Enviado especial

Guayaramerín (Bolívia) – Com uma frequência 
cada vez maior, o silêncio da densa vegetação do vale 
do Guaporé é quebrado pelo ronco de pequenos barcos 
ou pelo som agudo dos motores de aviões que cruzam 
rios e céu em direção ao Brasil. A extensa fronteira, que 
dificulta a fiscalização, torna o exuberante santuário 
ecológico em rota do narcotráfico. Por esse caminho, 
chegam ao país pequenas e grandes quantidades de 
cocaína vinda da Bolívia. Apenas este ano, em Rondô-
nia, a Policia Federal já apreendeu quase duas tonela-
das do pó – 500kg a mais em relação a 2008.

“De uma só vez apreendemos 800kg de cocaína”, 
conta o delegado Carlos Sanches, chefe da Repres-
são a Entorpecentes da Polícia Federal em Rondônia. 
A droga foi jogada em uma área rural de Machadinho 
D’Oeste, no interior do estado, e seria recolhida por 
caminhões. O destino final era o Centro-Oeste e o 
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Sudeste brasileiros. As aeronaves, segundo Sanches, 
voam em baixa altitude e retornam imediatamente à 
Bolívia depois de lançar o pó, para evitar os radares 
da Força Aérea Brasileira (FAB).

O pó, que, com algumas misturas, torna-se a 
pedra do crack consumida no Brasil, sai da região 
montanhosa de Chapare – centro da Bolívia –, onde 
começa o processo de refino, a partir da colheita da 
folha de coca. O vegetal é triturado e misturado a cal 
virgem ou ao cimento e a solventes. A pasta passa por 
um processo de coagem com ácido sulfúrico, que tira o 
querosene e outras impurezas. A água ácida restante 
é adicionada à barrilha, formando a pasta base.

A pasta chega em pequenas quantidades ao 
Brasil pelos rios Paraguá, Itonamas, Mamoré, Santin 
Martin, San Joaquim, Mattos e Yacuma, que nascem 
nas regiões produtoras de coca e deságuam no rio 
Guaporé. O tráfico formiguinha usa “mulas” – pessoas 
contratadas para o transporte, normalmente de baixa 
renda ou desempregadas – que atravessam a fronteira 
facilmente. O mesmo acontece por via terrestre, onde 
o transporte é feito por carros e ônibus interestaduais. 
Os rios – principalmente o Solimões – também são 
usados pelos traficantes colombianos e peruanos para 
levar cocaína daquele país a Manaus e, de lá, para 
outras regiões.

Pelas estradas bolivianas, o pó sai da Guaya-
ramerín, no estado de Beni, pela BR-425, e Cobija, 
em Pando, pela BR-317, na fronteira com Rondônia e 
Acre. Mas o transporte até o Centro-Oeste e Sudeste 
do Brasil é feito unicamente pela BR-364, que liga a 
região ao resto do País. O mesmo esquema está em 
Mato Grosso do Sul, que também recebe a droga da 
Bolívia, por Corumbá e Porto Murtinho, e em peque-
nas cidades próximas a Dourados e Ponta Porã, na 
divisa com o Paraguai. O país vizinho também fornece 
a cocaína que chega ao Paraná. Em Mato Grosso, os 
pontos de entrada são municípios próximos à BR-364 
e na divisa com a Bolívia.

Outra rota formiguinha leva a droga diretamente 
de Guayaramerín para Pimenteiras do Oeste, na divi-
sa de Rondônia e Mato Grosso, usando estradas vi-
cinais próximas à cidade de Costa Marques e de Vila 
de Pedras Negras, no Brasil, ambas às margens do 
rio Guaporé. Na região inóspita, de beleza extraordi-
nária, a fiscalização também é precária, apesar de ser 
cercada por áreas indígenas e de proteção ambiental. 
Apenas uma guarnição do Exército, em Forte Príncipe 
da Beira, lembra a presença do Estado na região.

O refino da pasta base hoje é feito no Centro-
Oeste e no Sudeste do país, de onde é comandada 
a distribuição também para o exterior. No mercado 
interno, fica o pó que entra pelo Acre, que abastece 

principalmente o Nordeste. Metade da droga que passa 
por Rondônia segue para os Estados Unidos e para a 
Europa, e outra parte permanece em território nacio-
nal, no Sudeste. No Sul, a cocaína chega do Paraguai, 
mas também de origem boliviana.

Ao chegar ao Brasil, a pasta é transformada 
em cocaína base ao passar por outras mudanças. 
O processo de refino é o mesmo, mas os elementos 
químicos são outros, como permanganato de potás-
sio e amoníaco, usados para dissolver o pó e tirar as 
impurezas. É dessa fase que nasce o crack, que se 
torna pedra a partir do esfriamento da substância, e 
a merla, que é a pasta molhada, por causa da adição 
de bicarbonato. A última etapa, quando se chega ao 
cloridrato de cocaína, também passa pelo mesmo sis-
tema de refino, mas os produtos químicos usados são 
outros, como éter, acetona e ácido clorídrico, surgindo 
a droga refinada.

De posto de passagem a ponto de distribuição

Samanta Sallum

Enviada especial

Porto Alegre e Curitiba – Em relação ao crack, 
o Brasil deixou de ser considerado país de passagem 
para se tornar entreposto de transformação e distri-
buição. Para o traficante de crack, onde houver pes-
soas haverá consumo, seja no meio urbano ou rural. 
É pelas fronteiras com o Paraguai e com o Estado de 
Mato Grosso que a droga chega ao Paraná. Vem pe-
las cidades de Foz do Iguaçu e Guaíra. O Paraná é 
passagem para a rota do crack no Brasil, que segue 
rumo a São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. O 
entorpecente é o segundo mais apreendido no esta-
do nos últimos dois anos, perdendo apenas para a 
maconha. Foram recolhidos 333kg de crack no perí-
odo pela Polícia Civil em todo o estado. “Precisamos 
muito da parceria com a Polícia Federal porque é ela 
que tem de fazer a fiscalização na fronteira”, explica 
o delegado Renato Bastos, da Divisão de Narcóticos 
(DENARC), em Curitiba.

“O tráfico de drogas não existe sem corrupção, 
em todas as instâncias, desde a omissão de locais de 
plantio nos países vizinhos do Brasil até a fraude de 
furto e roubo de cargas de substâncias precursoras 
para o refino da cocaína. Uma de nossas vulnerabi-
lidades é a extensão de fronteira seca, facilitador do 
fluxo constante e permanente do tráfico de armas e de 
drogas que abastecem as diversas facções criminosas 
do Brasil”, diz o major Edison Rangel, presidente do 
Conselho Estadual de Entorpecentes do Rio Grande 
do Sul.
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A pasta da cocaína entra pela fronteira e se trans-
forma em crack no estado, em laboratórios caseiros. 
A entrada ocorre por qualquer região dos países da 
tríplice fronteira, via rodoviária, balsa ou barco. 

“Enfim, por onde houver precária fiscalização ou 
monitoramento das facções criminosas de autoridades 
corruptas”, denuncia o major. Leia amanhã: Por que o 
crack se espalhou no Brasil.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, neste dia 25 de novembro, lembra-
mos a luta internacional para a eliminação da violência 
contra a mulher. Venho a esta tribuna lembrar que por 
mais consensual que esse tema pareça, ainda temos 
um grande desafio de extinguir esta prática de nossa 
sociedade. 

Há pouco mais de um mês, vimos como a violên-
cia contra a mulher pode se manifestar, inclusive dentro 
do espaço universitário, como no caso da estudante 
Geisy, na UNIBAN. 

Em todo o mundo, segundo dados da ONU, pelo 
menos uma em cada três mulheres já foi agredida, for-
çada a ter relações sexuais ou sofreu algum tipo de 
abuso ao longo da sua vida, geralmente por parte de 
alguém conhecido. 

No Brasil, esse quadro não é diferente, segundo 
dados da Fundação Perseu Abramo (2001), a cada 15 
segundos uma mulher é espancada no País. Pelo me-
nos 43% das brasileiras sofrem algum tipo de violên-
cia pelo simples fato de serem mulheres, sendo 24% 
violência física, 22% outras agressões, 13% estupro, 
27% violência psíquica, 11% assédio sexual. 

Isso mostra que nosso desafio ainda é muito gran-
de. Esta Casa contribuiu para o combate à violência 
contra a mulher aprovando a Lei Maria da Penha. Mas 
é preciso avançar mais, é preciso divulgar a lei e apoiar 
a instalação dos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher. Eles têm papel fundamental 
na implementação e execução da lei. Esses Juizados 
são essenciais para a efetiva aplicação da lei, pois será 
por meio deles que se darão o processo, o julgamento 
e a execução das causas decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

É preciso combater a desigualdade de gênero 
que torna as mulheres ainda mais vulneráveis à vio-
lência. Este é o nosso desafio e este é o nosso com-
promisso.

Por fim, Sr. Presidente, quero também agradecer 
aos milhares de internautas que me escolheram como 
a Parlamentar que melhor representa o povo brasileiro 
na Câmara. É uma honra, um orgulho e principalmente 
uma alegria ter sido reconhecida pelo trabalho, realizado 
com o apoio dos funcionários do gabinete, desta Casa 

e, acima de tudo, com as milhares de mensagens de 
apoio e crítica que recebemos todos os dias.

Muito obrigada.

O SR. SERGIO PETECÃO (Bloco/PMN-AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho defender no plenário desta 
Câmara dos Deputados uma maior participação da 
Amazônia nos royalties do pré-sal, até como forma de 
o Governo Central compensar a região pela responsa-
bilidade de preservar e utilizar de maneira sustentada 
suas riquezas naturais. 

Existe um movimento que vem tomando forma 
e tamanho nas bancadas do Norte e Nordeste para 
aumentar os repasses aos Estados não produtores 
dos royalties negociados anteriormente. É a chance 
de fazer valer nosso tamanho e vigor.

O aumento dos royalties justifica-se até pela di-
mensão da região amazônica e das riquezas e poten-
cialidades que ela contém, o que exige um grau muito 
maior de vigilância, investimento e proteção. Tal como 
o petróleo do pré-sal, a Amazônia é uma riqueza ainda 
não suficientemente mensurada. 

Quero rechaçar as declarações desta quarta-
feira, 25, do Governador Sérgio Cabral, do Rio de Ja-
neiro, que classificou como “roubo” essa tentativa de 
um grupo de Parlamentares do Norte e Nordeste de 
aumentar os repasses dos royalties, em minha opinião 
um movimento justo, oportuno e legítimo, que não quer 
de forma alguma prejudicar os Estados produtores, no 
caso Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o movi-
mento, repito, é legítimo, e tenta dar um equilíbrio aos 
Estados não aquinhoados pela natureza. No dia 11 
passado, o Governo Federal definiu um acordo que 
estabelece o regime de partilha na exploração do pe-
tróleo na camada submarina do pré-sal. De acordo 
com os índices contidos no Projeto de Lei nº 5.938/09, 
25% da renda do pré-sal ficam para os Estados pro-
dutores, 22% para a União, 22% para Estados não 
produtores (dentre eles o Acre) e 22% para municípios 
não produtores. 

A ideia do movimento é contar com a força e o ta-
manho da bancada do Nordeste e o interesse direto da 
bancada do Norte no plano político. Afinal, no Nordeste 
existem grandes produtores de petróleo, como Bahia, 
Sergipe e Rio Grande do Norte, assim como no Norte, 
nos Estados do Pará e do Amazonas, há prospecção 
da PETROBRAS até para utilização de gás.

É bom lembrar que a quase totalidade do mundo 
se beneficia com as riquezas da Amazônia. Por isso 
mesmo, a região precisa de um tratamento diferenciado. 
O homem amazônico ocupa a região com dificuldade, 
exposto a muitos perigos para proteger e preservar a 
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região. Por essa razão, precisa de uma atenção espe-
cial, que os recursos do pré-sal podem garantir. 

Além disso, a exploração pré-sal vai demandar 
uma alta dose de recursos da União, ou seja, de todo 
o País. Nesse esforço conjunto todos os Estados vão 
entrar com sua participação, e precisam ter o retorno, 
em especial os Estados das Regiões mais necessita-
das, como é o caso do Norte e Nordeste.

Muito obrigado.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, interrompi por um período a minha carreira 
parlamentar, que já vai completar 14 anos. Consegui, 
em 4 eleições, um mandato que me foi concedido pelo 
eleitor de Brasília para representá-lo nesta Casa. E creio 
que o tenho feito com dignidade, já que o objetivo maior 
dessa tarefa é e continuará sendo defender e ampliar 
direitos e exigir do Poder Público aquela transparência 
que, vale ressaltar, é uma exigência constitucional.

Mas a proposta do Governador Arruda se fez 
irrecusável. De um lado porque nosso PPS lhe em-
presta seu apoio na árdua tarefa de levar adiante – o 
que tem feito à exaustão – a administração da Capital 
da República. De outro lado, e a partir de uma visão 
pessoal, pela certeza de que administrar um setor do 
Executivo regional iria, antes dos desafios de praxe, me 
emprestar uma experiência inteiramente nova: enfrentar 
as questões de caráter administrativo também.

E que desafios! Parece que a área da saúde, 
Brasil afora, não tem merecido do Poder Central aque-
la atenção que se faz a cada dia mais necessária. As 
carências e as urgências de nosso povo precisam ser 
enfrentadas com toda racionalidade e objetividade, 
desprezadas as intervenções meramente partidárias.

Sabendo dessas dificuldades, não me recusei – 
não me recuso, aliás – a oferecer minha experiência 
política e parlamentar e auxiliar o Governo Arruda no 
enfrentamento de tantas e tais dificuldades.

De maneira geral, temos acertado. Eu e minha 
equipe temos conseguido conduzir a saúde pública no 
Distrito Federal e no seu entorno para o equaciona-
mento dos problemas. 

Reside aí a razão pela qual me ausentei por uns 
poucos dias da Secretaria de Saúde e retornei a esta 
querida Casa. Havia a necessidade de, juntamente 
com toda a bancada do Distrito Federal, garantir ver-
bas orçamentárias bastantes para aplicar em minha 
área de ação. Assim é que, aos 17 milhões de reais 
já inscritos no exercício em curso para conclusão de 
obras relevantes e urgentes no pronto-socorro de nosso 
Hospital de Base, conseguimos acrescentar mais 15 
milhões. Com isso aquelas obras serão definitivamente 
concluídas. É uma grande conquista.

Seria impossível deixar passar essa oportunidade 
sem a apresentação de 2 novos projetos de lei. Um de-
les dispõe sobre antiga questão enfrentada pelo setor 
público de saúde. É o que define a obrigatoriedade de os 
planos de saúde ressarcirem os hospitais públicos, no 
caso de esses hospitais atenderem os usuários daque-
les planos de saúde. E mais: a proposta dá autonomia 
aos Estados e ao Distrito Federal para, em conjunto 
com a Agência Nacional de Saúde, cobrar o efetivo 
ressarcimento ao SUS da assistência prestada.

Em outro projeto, proponho que se defina a obri-
gatoriedade de os profissionais egressos de universi-
dades públicas prestarem serviços remunerados à ad-
ministração pública por período não inferior a 2 anos, 
num regime de 20 horas semanais, com base na lei 
de contratação temporária.

As proposições, devidamente justificadas, po-
derão – e para isso vou precisar contar com o eleva-
do espírito de compreensão de meus nobres colegas 
nesta Casa – indicar soluções para os problemas com 
que nos deparamos, dia após dia, sem que, por ca-
rência de disposição legal, possam ser efetivamente 
resolvidos.

Grato pela atenção.

O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a comprovação de que são dos índios guarani 
Olindo Verá e Genivaldo Verá os corpos encontrados 
pela polícia na região de Paranhos, traz para o Brasil, 
sobretudo para esta Casa, uma inevitável e inadiável 
necessidade de mobilização por justiça, por direitos 
e, também, pela solução de conflitos que a cada dia 
tornam-se mais graves.

O reflexo disso no mundo é um Brasil perplexo e 
incapaz de impedir que o impasse na questão fundiária 
seja o causador de tanta intolerância, de tantas agres-
sões, de tantas incertezas e de tantas mortes. 

Somos, sim, brasileiros, responsáveis seculares 
por um processo de fulanização do genocídio indígena, 
do massacre de deserdados da terra, mas também de 
impotência na aplicação da ordem e do direito, tanto 
na sua textura jurídica quanto, e principalmente, no 
seu conteúdo ético e conceitual.

Esta semana estive, juntamente com o ex-Gover-
nador Zeca do PT e o Senador Delcídio Amaral, numa 
reunião com alguns dos principais dirigentes e represen-
tantes do ruralismo de Mato Grosso do Sul. Cito, entre 
eles, uma figura altamente respeitável, o ex-Prefeito e 
ex-Senador Lúdio Coelho, e uma festejada liderança 
no setor, o Presidente da Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul, Francisco Maia.

Nesse encontro, que seria impensável nos idos 
tempos em que Direita e Esquerda se viam apenas 
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pela retina das diferenças ideológicas, imperou o clima 
de cordialidade, de respeito e de felicidade pela recí-
proca constatação de que o PT, os produtores rurais, 
os proprietários de terras – inclusive os índios – têm 
muito em comum. 

Não se desfigura a letra programática do parti-
do de esquerda num encontro como esse, no qual as 
partes buscam soluções racionais pela via de saídas 
inteligentes, como a despolitização do debate sobre 
os impasses dominiais, a realização de demarcações 
necessárias, com a indenização justa pelas benfei-
torias e o ressarcimento pelo valor da terra nua de 
quem a ocupa.

A paz no campo é possível neste País, onde so-
bram espaços para quem deseja ter a sua terra com o 
propósito de fazê-la produzir. A paz no campo é pos-
sível neste País onde seus primeiros habitantes, os 
diversos povos nativos que resistem às intempéries 
da civilização envolvente, ainda padecem pela discri-
minação e pelo degredo a que estão condenados por 
falta de decisões eficientes e ágeis.

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, a paz no campo é possível neste País que não 
pode mais conviver com a injustiça, a intolerância, a 
impunidade. E tal possibilidade impõe que as mortes 
de Olindo Verá e Genivaldo Verá e todas as mortes no 
campo sejam apuradas, devidamente esclarecidas. 
Ao mesmo tempo, as autoridades devem pôr fim ao 
ambiente de discórdia, de disputas intermináveis e de 
procrastinação.

No acervo da lei e na previsão constitucional, o 
direito do índio e o direito do produtor são harmôni-
cos, assim como deve ser harmônica toda convivên-
cia humana.

Muito obrigado.

O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN-RN. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, fazemos questão de registrar nesta tribu-
na a importante contribuição que tem sido prestada 
pelo Sistema de Conselhos Regionais de Psicologia, 
ao incluir em sua pauta de discussão e produção o 
tema do trânsito.

Há cerca de um mês, na cidade de São Paulo, o 
Sistema realizou o Seminário Nacional sobre Psicologia 
e Mobilidade, que contou, entre outros palestrantes, 
com a presença de nosso ilustre conterrâneo Dr. Pitá-
goras José Bindé, doutorado pelo Centro de Pesquisa 
em Desastres do Instituto de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Kiel, na Alemanha. Ele participou da mesa 
redonda sobre acidentes e emergências no trânsito, 
oferecendo contribuição inestimável para a formulação 
de uma política nacional de mobilidade urbana.

Como todos sabemos, Sr. Presidente, a vida nos 
centros urbanos de todo o mundo só é possível pelos 
deslocamentos viários, por meio de transporte coletivo 
e individual. Nesse contexto, problemas como os cres-
centes congestionamentos, a prática de infrações e a 
segurança tornam-se pauta prioritária na discussão da 
melhora da qualidade de vida dos cidadãos. 

A imperícia e a imprudência de motoristas são 
causas recorrentes de acidentes, fatais ou não, que 
poderiam ter sido evitados pela conscientização. É 
espantoso o número de acidentes de trânsito provo-
cados pela irresponsabilidade ou imaturidade dos con-
dutores, que fazem de seus veículos instrumentos de 
descompressão psicológica, válvula de escape para 
frustrações, afirmação de vaidades pessoais. Soma-
dos a um ambiente tenso e competitivo, incrementado 
pelo excesso de veículos nas vias urbanas, tais fatores 
terminam por provocar uma verdadeira guerra no trân-
sito, em que mesmo cidadãos normalmente pacíficos 
se surpreendem em atitudes agressivas ou reativas 
de proporções inusitadas.

Todas essas questões, Sr. Presidente, têm sido 
avaliadas pelo Conselho Federal de Psicologia, no 
sentido de contribuir para a conscientização dos con-
dutores a respeito de seu papel na humanização do 
trânsito e suas consequências no cotidiano. 

Atualmente, Sr. Presidente, os problemas relati-
vos ao trânsito são tratados dentro da perspectiva mais 
ampla da mobilidade urbana, que ultrapassa a questão 
da circulação de veículos e seus problemas operacio-
nais, e avança em direção a um conceito mais amplo, 
que envolve acessibilidade e sustentabilidade. 

Como preconizado pela Associação Nacional dos 
Transportes Públicos, “Mobilidade Urbana Sustentável 
é o resultado de um conjunto de políticas de transporte 
e circulação que visa proporcionar o acesso amplo e 
democrático ao espaço urbano através da priorização 
dos modos de transporte coletivo e não motorizados, 
de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologica-
mente sustentável”.

Nesse contexto mais amplo, e seguramente mais 
de acordo com as necessidades contemporâneas, 
destaca-se o compromisso com o interesse coletivo, 
a ética, a democracia e a transparência nas ações de 
trânsito, sempre em busca de valores maiores como 
a cidadania plena e a paz social. Trata-se, porém, e 
justamente nessa medida, de um compromisso de 
mão dupla, que envolve de um lado as autoridades de 
trânsito, federais, estaduais e municipais, e do outro a 
população, especialmente no que se refere à respectiva 
representação no controle social das políticas públicas 
de trânsito. É absolutamente importante que a mobili-
zação popular, socialmente organizada, manifeste-se 
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em ações em prol da paz no trânsito, com iniciativas 
comunitárias, baseadas nas necessidades específicas 
de cada grupo social.

Devemos, pois, todos inserir-nos em um amplo 
movimento de democratização no trânsito, priorizando 
não apenas o livre acesso da população no contexto 
urbano, mas também as ações de escopo ambien-
talista, como o controle da poluição e a preservação 
dos espaços verdes nas cidades. Destaca-se sobre-
maneira a conscientização acerca do uso abusivo de 
veículos particulares, que, poluindo e congestionando 
o trânsito, prejudicam tanto as pessoas quanto o meio 
ambiente, na contramão da tendência internacional de 
diminuição da frota nos centros urbanos.

Em todos esses aspectos, Sr. Presidente, sobre-
leva o papel da mídia, cuja influência na opinião públi-
ca é decisiva para uma mudança de paradigma nas 
experiências do trânsito. Mencione-se, como exemplo 
significativo, a atual linha publicitária de automóveis, 
que incentiva a velocidade excessiva, a prepotência 
no trânsito, e reforça a relação entre a posse de um 
automóvel e a autoestima individual. A propaganda 
deveria, ao contrário, participar do grande esforço de 
cidadania e civilidade no trânsito, sobretudo no que diz 
respeitos aos riscos de acidentes e à proibição do uso 
de bebidas alcoólicas por parte dos motoristas.

Diante da gravidade dos problemas de trânsito 
no Brasil, e da seriedade com que entidades como 
o Sistema de Conselhos de Psicologia se propõem 
a enfrentá-los, não poderíamos deixar de manifestar 
nosso apoio, bem como nosso compromisso de traba-
lhar pela paz, pela civilidade e pela sustentabilidade 
do trânsito brasileiro, no âmbito de nossas atividades 
legislativas. 

Esperamos que todos os colegas, bem como as 
autoridades do setor nos 3 níveis do Poder, unam seus 
esforços nesse sentido.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB-
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o meu querido Município de 
Petrolina tem seu nome inserido, mais uma vez, com 
destaque na educação pública, graças ao brilhante de-
sempenho de uma estudante de 17 anos que venceu 
o 2º Concurso de Redação do Senado Federal. 

Refiro-me à estudante Ana Larissa Reis Torres, 
da Escola Estadual Integral de Referência em Ensino 
Médio Clementino Coelho, Bairro Jardim Maravilha, na 
zona oeste de Petrolina, que concorreu com outros mil 
inscritos em certame de que participaram alunos em 
todos os Estados da Federação.

O tema da redação proposto pelo Senado Fe-
deral neste ano foi Muito Prazer, sou cidadão de uma 

República chamada Brasil. O objetivo de um concurso 
dessa natureza, Sr. Presidente, dirigido a estudantes 
matriculados nos 2 últimos anos do ensino médio re-
gular de escolas públicas estaduais, é basicamente 
o de estimular que esses jovens reflitam e discorram 
sobre assunto tão importante relacionado à democra-
cia e à cidadania. 

A brilhante redação elaborada pela estudante pe-
trolinense Ana Larissa teve como foco principal Vontade 
Política e Protagonismo, na qual ela expressa um dos 
aspectos mais importantes do regime democrático, e o 
faz com absoluta propriedade, não apenas como fruto 
de sua capacidade intelectual, mas também certamente 
em razão de sua elevada sensibilidade. 

Fico orgulhoso, Sr. Presidente, e muito feliz, de 
uma representante da escola pública de minha cidade 
ter sido vencedora de concurso tão prestigioso quan-
to concorrido, porque tal conquista, mais do que uma 
vitória pessoal da jovem Ana Larissa, assume o real 
significado de que o nível de qualidade da educação 
no município e na região evolui de forma gradativa e 
constante. 

De fato, a vitória de Ana Larissa é resultado de 
inteligência e do esforço por ela desenvolvido, do apoio 
de sua família, mas também reflete a melhora da qua-
lificação dos professores e do ensino público, uma das 
prioridades do Governo de Pernambuco. 

Ana Larissa recebeu a premiação em evento 
realizado no Senado Federal, no dia 19 de novembro 
último, durante solenidade em comemoração ao Dia da 
Bandeira. Tive a oportunidade de cumprimentá-la por 
telefone, e agora o faço de público, para constar dos 
Anais desta Casa, ressaltando que o seu exemplo lhe 
sinaliza perspectivas de um futuro promissor e repre-
senta nova motivação a seus colegas, aos professo-
res e a todos os que participam do processo de maior 
qualificação do ensino público para que continuem o 
importante trabalho que desenvolvem em Petrolina, na 
região e no Estado.

Parabenizo o Senado Federal pela iniciativa, ao 
tempo em que conclamo esta Casa e outras importan-
tes instituições públicas, além de grandes empresas, 
a seguirem o exemplo, estimulando os estudantes à 
leitura e a redigir textos a respeito de temas políticos, 
republicanos, da vida pública, enfim, da história insti-
tucional brasileira. 

São iniciativas fundamentais para que os jovens 
adquiram plena consciência da importância de estudar 
e de compreender os legítimos caminhos do debate 
sobre as grandes questões nacionais e a formulação 
de políticas públicas, fontes essenciais ao exercício da 
tolerância no embate político que se trava diariamente 
no Poder Legislativo e na atividade parlamentar.
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Parabéns à Ana Larissa, à sua família e a todos 
os alunos, professores e funcionários da Escola Esta-
dual Integral de Referência em Ensino Médio Clemen-
tino Coelho, Bairro Jardim Maravilha, de Petrolina, pela 
grande conquista de âmbito nacional. 

Quero ainda assinalar, Sr. Presidente, que o Co-
mitê Paraolímpico Brasileiro acaba de divulgar os no-
mes dos 30 atletas convocados para integrar a Seleção 
Brasileira de Natação que participará do Campeonato 
Mundial Paraolímpico de Natação em Piscina Curta 
(25m) Rio 2009. 

Gostaria de parabenizar esses 30 desportistas 
heroicos que, após tanto esforço, foram coroados com 
o direito de representar o Brasil nessa competição tão 
importante.

Será, no mínimo, um ensaio para os Jogos Olím-
picos e Paraolímpicos de 2012 em Londres e para as 
tão aguardadas Olimpíadas e Paraolimpíadas do Rio 
de Janeiro, em 2016. A minha querida Belo Horizonte, 
inclusive, será subsede dos Jogos de 2016, os primei-
ros da história realizados na América do Sul.

Pois bem. Sem querer tirar o mérito de nenhum 
desses 30 heróis e heroínas que vão formar a Sele-
ção Brasileira de Natação no Campeonato Mundial 
Paraolímpico de Natação em Piscina Curta (25m) Rio 
2009, lamento dizer que o Comitê Paraolímpico Brasi-
leiro cometeu uma injustiça, ao alterar os critérios de 
classificação para a competição. 

Após abaixo assinado realizado pelos técnicos do 
Circuito Loterias Caixa, o Comitê Paraolímpico Brasi-
leiro cedeu e promoveu a exclusão dos resultados da 
etapa nacional de Fortaleza da composição dos critérios 
de convocação para o Mundial. Como consequência, 
Felipe Marinho e outros atletas foram prejudicados e 
cortados do Campeonato Mundial. 

Em Fortaleza, Felipe Marinho bateu o recorde 
mundial dos 100m medley entre os atletas com ceguei-
ra total, conseguindo um tempo 7 segundos abaixo da 
marca anterior. Além disso, Felipe Marinho tem o tercei-
ro melhor tempo do planeta nos 200 metros medley.

Portanto, o brasileiro teria grandes chances de 
medalha para o Brasil no campeonato mundial. 

O Comitê Paraolímpico deve dar explicações 
para o ocorrido e desfazer essa injustiça o mais rápi-
do possível. A propósito, estou encaminhando ofício 
à entidade exigindo esclarecimentos. 

Os atletas paraolímpicos já sofrem todo o tipo de 
exclusão e discriminação na sociedade. Não quero crer 
que o próprio Comitê Paraolímpico esteja a reforçar 
esse tipo de tratamento. 

Quando olhamos para a lista dos 30 convocados 
para o Campeonato Mundial, só vemos praticamente 
atletas do eixo Rio-São Paulo. 

Como pode um Comitê Paraolímpico mudar as 
regras no meio do jogo? Esse é um tipo de atitude que 
fere o senso comum de justiça. O esporte é uma prá-
tica maravilhosa, mas não pode ser contaminado por 
interesses outros que não seja o prazer de competir, 
de superar os próprios limites. 

Infelizmente, a alteração dos critérios para a con-
vocação da Seleção Brasileira de Natação Paraolímpica 
deixou um mal-estar no ar que não combina com o clima 
saudável que deve reinar nas arenas esportivas.

Portanto, exigimos uma resposta clara do Co-
mitê Paraolímpico Brasileiro acerca do ocorrido e a 
imediata restauração dos critérios anteriores. Felipe 
Marinho fez por merecer estar nessa seleção. Ele não 
pode ficar de fora.

Parabéns, Felipe Marinho. Parabéns, atletas pa-
raolímpicos brasileiros. Vocês são um exemplo de su-
peração para todos nós!

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. ANTÔNIO ROBERTO (PV-MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados; Exma. Sra. Presidenta da Comissão de 
Educação e Cultura, Deputada Maria do Rosário, em 
nome de quem cumprimento os demais membros desse 
destacado colegiado; demais colegas Parlamentares 
presentes; Ilmo. Sr. Mário César Mantovani, Diretor de 
Mobilização da Fundação SOS Mata Atlântica; Ilma. 
Sra. Beatriz Siqueira, coordenadora do Programa Mata 
Atlântica Vai à Escola; Ilmo. Sr. Gabriel Mário Rodri-
gues, presidente da Associação Brasileira de Mantene-
doras de Ensino Superior; e Meritíssimo Juiz Dr. João 
José Rocha Targino, idealizador e coordenador-geral 
do Projeto Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do 
Coque, senhoras e senhores, para mim foi uma hon-
ra indicar Maria Radespiel ao Prêmio Darcy Ribeiro. 
Agradeço aos colegas da Comissão de Educação que, 
reconhecendo as qualificações dessa destacada pe-
dagoga, escolheram-na para receber este que é um 
dos prêmios mais sublimes que um educador pode 
receber neste País.

Maria Radespiel é uma referência para milhares 
de professores de educação infantil em todo o Brasil. 
Já lançou mais de 50 obras pedagógicas, que já ven-
deram mais de 5 milhões de exemplares. Hoje, nos 4 
cantos do País, esses livros são uma inspiração para 
os professores que se dedicam a alfabetizar as nossas 
crianças. Podemos encontrar amostras desse rico ma-
terial em escolas as mais afastadas e humildes. 

Maria Radespiel nunca teve a pretensão de ensi-
nar aos professores o que quer que seja. O que ela faz 
é compartilhar sua experiência e aprofundar pesquisas 
sobre como alfabetizar cada vez com mais perfeição. 
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Ela dedica várias horas por dia à elaboração de 
materiais didáticos infantis. Talvez seja a pessoa com 
maior produtividade na área, na atualidade. Ela dirige 
uma equipe de desenhistas, programadores, pedagogos 
e professores que se dedicam a conceber e a colocar 
em prática uma educação de qualidade.

Maria Radespiel mantém um colégio, o Colégio 
Iemar, na periferia de Contagem, em Minas Gerais, 
que atende cerca de 200 crianças. Ela tem prazer de 
passear em meio às crianças. Esse contato diário e 
permeado de carinho com os pequenos é que reno-
vam sua inspiração e lhe permitem manter um ritmo 
de produção tão intenso.

A Comissão de Educação foi sábia em premiar 
Maria Radespiel, uma autêntica professora, ao lado de 
grandes instituições, uma delas, aliás, multinacional das 
maiores do mundo. É que, a par das grandes institui-
ções, dos grandes projetos, não podemos perder de 
vista que o motor da educação são pessoas, são pro-
fessores que, lá na ponta, interagem com as crianças 
e entregam sua vida à tutoria de nossas crianças.

Quero parabenizar Maria Radespiel e fazer votos 
de que tenha sempre muita saúde e disposição para 
seguir com essa missão maravilhosa de ser protago-
nista na construção de um país melhor.

Muito obrigado.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB-GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero registrar a minha reprovação à 
acolhida do Presidente Lula a Mahmoud Ahmadinejad, 
Presidente do Irã. Receber no Brasil um político desse 
porte é um retrocesso, quando se intitula democracia. 
É se comprometer com as ideias do ditador iraniano, 
que vão de encontro à tradição brasileira de se opor 
arbitrariamente a preconceitos religiosos, étnicos e de 
diversidade sexual. 

O Brasil lutou contra o nazismo e o fascismo na 
Segunda Guerra Mundial e sempre considerou o ho-
locausto um dos maiores crimes da humanidade. Ao 
receber Ahmadinejad sem restrições, o Presidente Lula 
envolve a imagem do nosso País perante o restante do 
mundo, validando as afirmações e as condutas aplica-
das pelo ditador iraniano. 

Um encontro despropositado: assim defino o en-
contro entre os 2 Chefes de Estado, em Brasília. Não 
teve nenhuma vantagem e nenhum benefício para as 
áreas econômica e política brasileiras. Em sua esta-
dia aqui no Brasil, Ahmadinejad fez questão de frisar 
a sua amizade com o Presidente Lula, chamando-o 
várias vezes de amigo, comportamento vexatório para 
a imagem do Brasil. A história brasileira foi marcada 
pela luta por uma política democrática e pelos direi-
tos dos menos favorecidos, algo que foi desconheci-

do quando o Presidente Lula o recebeu com todas as 
honras aqui no País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil 
deve ater-se a uma relação diplomática e saudável com 
o Irã, a fim de promover a paz e o bem-estar mundial e 
atingir seus ideais. Mas tratar como amiga uma pessoa 
que tem postura belicista e sectária desfalca a história 
brasileira. Ahmadinejad é um dos líderes mais questio-
nados do mundo. Alguns fatos contribuem para isso: 
ele foi reconduzido ao Poder por eleições fraudulentas; 
nega a existência do holocausto na Segunda Guerra 
Mundial; promove opressão aos direitos das mulheres 
e dos homossexuais, além de esconder o seu plano de 
desenvolvimento de armas nucleares. O líder iraniano 
afirma ainda que a sua pesquisa tem fins pacíficos e 
que continuará de qualquer forma a investir no desen-
volvimento da energia nuclear, situação reprovada pelo 
povo brasileiro e pelo restante do mundo. 

Um homem com esse perfil de intolerância e radi-
calismo é confiável, quando tratamos de paz mundial? 
A história tem confirmado que não. Assim, o Presiden-
te Lula deveria se revestir de cautela e recebê-lo com 
as devidas restrições, de modo a distingui-lo como um 
representante do Estado iraniano e como fraudador de 
eleições, o que não ocorreu. O Presidente Lula não fez 
nenhuma crítica à política equivocada do líder iraniano. 
Permaneceu calado. Ressalto ainda que a imagem que 
foi repassada para o restante do mundo foi estampada 
nos meios de comunicações nacionais e internacionais, 
enfatizando o apoio do Brasil ao Irã, uma decadência 
do nosso País no cenário mundial.

Espero, assim, que a prudência não tarde a pre-
sidir o Palácio do Planalto. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. RITA CAMATA (PSDB-ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a data de hoje, 25 de novembro, Dia Interna-
cional da Não Violência contra as Mulheres, merece 
ser lembrada tanto por ensejar e comportar uma série 
de reflexões quanto por ressaltar o propósito de se 
alterar progressivamente a arraigada cultura de jugo, 
descaso e desrespeito que, infelizmente, ainda impera 
em nossa sociedade. 

É notório que, lamentavelmente, a gênese da 
violência contra a mulher tem sua raiz assentada no 
imaginário cultural a partir de reiteradas e históricas 
atitudes que vem descredenciando o gênero feminino 
nos mais variados e diversos aspectos. Importante 
sublinhar que violência é um conceito que ultrapassa 
a agressão física que deixa suas marcas de manei-
ra imediata e explícita. As chamadas violências sutis, 
cometidas sob o manto da opressão e do escárnio, 
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também deixam seus rastros, geram efeitos nefastos, 
repercutindo na autoconfiança, autoestima, na digni-
dade e liberdade da mulher, violências que, pelo seu 
caráter velado, são mais difíceis de ser combatidas.

A organização brasileira AGENDE, Agende Ações 
em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento, à frente da 
Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres, elenca como graves violações aos 
direitos humanos as seguintes violências sutis: con-
trole econômico, coação e restrição da liberdade por 
dependência econômica; controle de sociabilidade e/
ou mobilidade, cerceamento das relações pessoais ou 
da liberdade de ir e vir por chantagem afetiva ou ou-
tros meios; menosprezo moral, utilização de termos de 
acusação ou insulto moral, assim como exigências que 
inibem a liberdade de escolher roupas ou maquiagens 
e também humilhação pela aparência física; desqua-
lificação intelectual e ou profissional, depreciação da 
capacidade intelectual da mulher mediante a imposição 
de restrições a seu discurso e atribuição explícita de 
capacidade inferior e falta de confiabilidade; desres-
peito à dignidade feminina, criação e reprodução de 
estereótipos sobre a mulher nas campanhas publicitá-
rias, meios de comunicação e produtos culturais como 
músicas, filmes, novelas, etc.

No campo da violência explícita contra a mulher, 
o Brasil já dispõe de um importante instrumento de 
combate a esse tipo de coação. a Lei Maria da Penha, 
criada para enfrentar a violência doméstica e familiar, 
completou três anos somando um avanço que merece 
destaque: o número de denúncias, que cresceu 33% 
no primeiro semestre de 2009 em relação ao mesmo 
período do ano passado, segundo dados da Secreta-
ria Especial de Políticas para Mulheres, baseados no 
atendimento no serviço Ligue 180.

A medida assume incontestáveis significado polí-
tico e alcance social, oferecendo medidas de proteção 
e fixando mecanismos punitivos mais rigorosos, bem 
como encorajando as vítimas à denúncia, prerrogativa 
fundamental para uma progressiva mudança cultural e 
de mentalidade rumo a uma sociedade na qual possa 
se agregar aos espaços públicos e privados os valores 
humanos fundamentais, como liberdade e dignidade. 

Sob o slogan Uma vida sem violência é um direito 
das mulheres, a campanha pretende comprometer to-
dos – homens, mulheres, meninos, meninas, pessoas 
de variadas gerações, ofícios – no esforço de alterar 
o cenário de opressão, humilhação, agressões físicas 
ou veladas. 

A própria realidade hoje já dita o papel e a impor-
tância da mulher nas instâncias econômicas, profissio-
nais e espaços decisórios diversos, o que se conjuga 

à inapelável condição de mãe, protetora e, em tantos 
casos, provedora. 

Historicamente mais frágeis e vulneráveis, as 
mulheres sucumbiram, por séculos, à cultura da solici-
tude e da subserviência, na qual seus ofícios e papéis 
eram ditados pela figura dominadora do homem. Feliz-
mente, a sociedade moderna vem libertando, porém, 
os contingentes femininos desse jugo, cedendo-lhes 
espaço para sua constituição como sujeito a partir de 
uma identidade livre e autônoma. 

Resta-nos a obrigação de reverter esse vergo-
nhoso cenário em que a violência doméstica contra 
a mulher persiste, contrariando os princípios funda-
mentais dos Direitos Humanos: o valor e a dignidade 
inerentes a todos os indivíduos, o direito inalienável à 
liberdade contra o medo e a penúria e à proteção igual 
sob o amparo da lei de homens e mulheres. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. BISPO GÊ TENUTA (DEM-SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, símbolo de mobilização social e participação 
popular, as rádios comunitárias são emblemáticas da 
época em que vivemos. Em plena globalização, tida 
como a nova forma de imperialismo do capital, ela 
fortalece os grupos locais, promove a cidadania e a 
cultura regional; articula os segmentos menos favore-
cidos socialmente e atua como elemento estruturador 
de uma ação política emergente. 

Em sua concepção original, as comunitárias nas-
ceram como um canal aberto de diálogo e de interação 
entre aqueles que não encontram espaço nos meios 
tradicionais de comunicação, a chamada comunicação 
de massa. Enquanto as redes de 6 ou 7 emissoras do-
minam rádio e a televisão no Brasil, com sua enorme 
audiência, um discurso alternativo está crescendo por 
meio de emissoras de baixa potência, cobertura restrita 
a um bairro, outorgadas exclusivamente a fundações 
e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com 
sede na localidade de prestação do serviço. 

A legislação específica, a Lei nº 9.612, de 1998, 
estabelece as diretrizes de maneira clara, cuja função 
é promover a integração e a melhoria da qualidade de 
vida das comunidades, com uma comunicação volta-
da ao interesse público, sendo vedado do proselitismo 
político ou religioso.

É exatamente esse o espírito que rege o trabalho 
de emissoras, como a Associação Comunitária Amigos 
de Caravelas, em Caravelas; a Associação Comuni-
tária de Rádio de Souto Soares, em Souto Soares; a 
Organização Não– Governamental Poeta Leone, em 
Aratuipe e a Associação Comunitária de Comunicação 
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São Domingos, em São Domingos, todas no Estado 
da Bahia. 

Tivemos a honra de aprovar essas outorgas no 
âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, entre muitas outras de diversos 
Estados brasileiros.

Num País moldado pelos contrastes de moder-
nidade e arcaicidade, em que lutamos em todas as 
frentes contra as injustiças sociais e econômicas, as 
emissoras comunitárias criam novos espaços públicos 
de discussão, num conceito mais abrangente do que 
o espaço privilegiado ocupado pelas elites segundo o 
filósofo Habermas. 

Em que pese ainda existam emissoras clandesti-
nas em operação no País, a legalização das emissoras 
comunitárias com base nos princípios da isenção ide-
ológica, da pluralidade política e da ausência de fins 
lucrativos foi uma grande conquista. 

Repudiamos, no entanto, os rótulos e o estigma da 
marginalização do serviço de radiodifusão comunitário, 
que considera como pirata toda e qualquer emissora 
comunitária. Atualmente, várias emissoras não autori-
zadas são de natureza essencialmente comercial. 

No entanto, consideramos ser necessário con-
duzir, no âmbito deste Parlamento, o debate sobre a 
atualização da Lei das Rádios Comunitárias, em vigor 
há dez anos, no sentido de materializar uma nova le-
gislação para o setor. Entre as mudanças necessárias 
estão a oferta de maior número de canais, especialmen-
te nas regiões de maior densidade populacional, como 
áreas urbanas da periferia; a definição de um Plano 
de Canais da Radiodifusão Comunitária e a periodici-
dade definida para o lançamento dos comunicados de 
habilitação, bem como simplificação e agilização dos 
processos de outorga.

É preciso adequar as emissoras comunitárias ao 
novo ambiente digital que avança no setor de televisão 
e rádio e que irá requerer novos equipamentos e no-
vas regras de operação, especialmente com a massi-
ficação da Internet em banda larga. A própria Internet 
e os novos softwares inteligentes irão permitir que se 
montem rádios com grande eficiência e pouquíssimos 
recursos, o que também deve mudar o mercado, mas 
é preciso ajustar a lei a essa miríade de novas possi-
bilidades tecnológicas. 

O Plano Nacional de Banda Larga, um dos temas 
mais latentes de discussão nesta Casa e no âmbito do 
Poder Executivo, vai gerar um crescimento exponencial 
da rede no País, hoje com pouco mais de 35 milhões 
de internautas, segundo as pesquisas. 

O papel marcante da comunicação comunitária 
também requer medidas que possam potencializar a 
operação das emissoras de TVs comunitárias, previs-

tas na Lei nº 8.977, de 1995. Na área de radiodifusão, 
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática aprovou, em 2008, 793 atos de outorga ou 
renovação de concessão de emissoras de rádio e tele-
visão, além de rever as normas de outorga de serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, com pro-
postas de mudanças na legislação do setor.

No entanto, ainda há muito o que se fazer para 
dar às emissoras comunitárias a relevância e a valo-
rização à altura do que elas representam para a pro-
moção da cultura nacional; da comunicação indepen-
dente, plural, livre e alternativa e para a consolidação 
das identidades locais e regionais, de modo a manter 
o Brasil, um dos países mais ricos do mundo, cultural 
e etnicamente falando, ao mesmo tempo amado e in-
vejado por todos. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Presto a justa homenagem aos trabalhadores bra-

sileiros e, ao mesmo tempo, para tratar da necessidade 
de elaboração de uma política de incentivo ao ingresso 
dos jovens no mercado de trabalho, a qual deve privile-
giar a qualificação profissional, principalmente técnica, 
desse segmento tão importante da sociedade.

Meu dever conclama a provocar uma profunda re-
flexão sobre o quanto ainda precisa ser feito, de modo 
a garantir maior equilíbrio na distribuição do resultado 
desse esforço para o conjunto da população.

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que, no 
Brasil, no tocante às relações laborais, apesar de 
enormes avanços, registram-se ainda muitos casos 
de informalidade, de situações análogas à escravidão, 
de exploração de mão de obra infantil. Práticas essas, 
aliás, semelhantes às que deram origem à luta dos 
trabalhadores, em todo o mundo, por condições mais 
dignas de exercício de suas atividades.

A tais práticas, infelizmente, vieram somar-se 
agora os efeitos negativos da crise econômica mun-
dial sobre empregos e salários, indicando potenciais 
prejuízos para a classe trabalhadora em geral e para 
os jovens em especial. 

Nesse contexto, julgo ser de grande relevância a 
elaboração de uma política de incentivo aos membros 
dessa faixa etária específica, pois esse é o contingente 
de mão de obra que enfrenta as maiores dificuldades 
de acesso ao mercado de trabalho. Segundo recentes 
estatísticas, embora representem 18,9% da população 
economicamente ativa, os jovens compõem 41,2% 
da desocupada. É uma desproporção assustadora, 
principalmente quando se leva em conta que, nesse 
período da vida, despontam talentos que, se não fo-
rem adequadamente estimulados, talvez se percam 
para sempre.
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Nenhuma sociedade verdadeiramente compro-
metida com o futuro pode prescindir dessa energia dos 
jovens. Assim, é preciso assegurar-lhes oportunidades 
de desenvolvimento, capazes de aliar a formação aca-
dêmica à prática profissional, sem as quais acabarão 
condenados ao notório círculo vicioso: não conseguem 
trabalhar porque não têm experiência; não adquirem 
experiência porque não conseguem trabalhar.

Isso pode ser conseguido por meio de maior in-
vestimento governamental para aumentar a oferta de 
vagas em escolas técnicas. Ou de incentivo ao estágio, 
mediante alguma contrapartida no âmbito tributário. Ou, 
ainda, pela efetiva aplicação da Lei do Aprendiz, que 
determina a toda empresa de grande e médio porte 
manter em seu quadro de pessoal um mínimo de 5% 
de trabalhadores com idade entre 14 e 24 anos.

Essa lei tem o mérito de possibilitar que o jovem 
seja inserido no mercado de trabalho formalmente, seja 
preparado em cursos de formação específicos e, ao 
mesmo tempo, dê continuidade a seus estudos. Além 
disso, permite que cada empresa envolvida cumpra 
com sua parcela de responsabilidade social, quando 
investe em capital humano e em novos talentos.

Trata-se, portanto, de excelente iniciativa, que 
pode servir de exemplo a outras, também destinadas 
a contribuir no processo de formação profissional dos 
jovens brasileiros, visando o desenvolvimento de suas 
aptidões em prol da coletividade.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para fazer 
outro registro. o Dia Nacional da Alfabetização, comemo-
rado em 14 de novembro, propicia discutirmos o anal-
fabetismo, cuja taxa está há alguns anos praticamente 
inalterada, em torno de 10% da população brasileira. 

Somos, segundo dados de 2006, o segundo país 
com maior percentual de analfabetos da América do 
Sul, 11,1%, logo abaixo da Bolívia, com 11,7%. O Pa-
raguai tem menos da metade do índice de analfabe-
tismo do Brasil: 5,6% da população. 

Ora, parece que o Paraguai – para não falar do 
Chile, Uruguai, Argentina e todos os outros países do 
continente, menos a Bolívia – está se preparando me-
lhor para o futuro do que o Brasil, cujo analfabetismo 
está acima da média latino-americana. 

Apesar do fato de pertencermos ao grupo dos 
países grandes e com alta taxa de crescimento, ao 
lado da Rússia, Índia e China, o Brasil deve repensar 
o problema da educação de nossos cidadãos. A Rús-
sia, apesar do alto índice de educação de seu povo, 
depois da crise, já está sendo vista com um país sube-
mergente, de importância inferior à que teve no século 
passado; Índia e China, também com muitos analfabe-
tos, apoiam-se, como o Brasil, na euforia do consumo. 
No caso brasileiro, ao contrário da Índia e da China, 

porém, essa euforia não é mantida pelas exportações, 
mas por um superávit fiscal cada vez menor, que ali-
menta programas conjunturais, como o Bolsa Família e 
a isenção de impostos para automóveis. Essas ações 
enriquecem, no curto prazo, os empresários e finan-
cistas, garantem votos dos pobres e da classe média, 
mas não resolve a questão básica para qualquer de-
senvolvimento sustentável, que é a educação.

Se o ranking do analfabetismo incluir, além da 
América do Sul, o México e a América Central, apenas 
oito países terão um índice pior que o nosso. Alguns 
desses países, como o Haiti, a Nicarágua ou El Salva-
dor, enfrentaram situações de guerra civil e suposta-
mente são muito mais atrasados do que o Brasil.

No mundo, pertencemos ao nada invejável grupo 
das 11 nações com mais de 10 milhões de analfabe-
tos, ao lado da Nigéria, Etiópia e Marrocos. Temos 14 
milhões de analfabetos acima dos 15 anos de idade 
– sem falar nas crianças menores. 

Se pensarmos no Nordeste, os índices são mais 
alarmantes. Lá, 20% da população com mais de 15 
anos não sabe ler. Ora, por mais que os investidores 
internacionais mandem seu dinheiro para o Brasil, os 
índices brasileiros de analfabetismo têm diminuído 
muito pouco nos últimos anos. Crianças e adultos são 
aprovados nas sucessivas séries do 1o e do 2o graus, 
mas não sabem escrever um bilhete simples quando 
chegam às portas das universidades. 

Saber ler e fazer as contas básicas já era visto 
pelos revolucionários franceses de 1789 como um 
pré-requisito importante no processo de formação dos 
cidadãos. A alfabetização cria expectativas e possibi-
lidades concretas de melhoria de vida, ao despertar 
o interesse pelo aprendizado contínuo – seja entre 
crianças, jovens ou adultos. 

Não podemos, portanto, permanecer passivos 
diante da inatividade do Executivo Federal. Precisa-
mos, neste Dia Nacional da Alfabetização, lembrar 
novamente que a educação é o melhor investimento 
que qualquer país pode fazer. E, nesse investimento 
tão importante, o Brasil está numa situação vergonho-
sa, com maior percentagem de analfabetos do que 
todos os seus vizinhos, à exceção da Bolívia. Sendo 
que, na Bolívia, grande parte da população não tem 
o espanhol como língua materna, o que dificulta em 
muito o aprendizado. 

Em qualquer perspectiva, o caso brasileiro não se 
justifica. É na infraestrutura humana que deveríamos 
nos centrar, e não em obras que alegram as emprei-
teiras e o capital especulativo internacional. 

Precisamos construir nosso futuro sobre bases 
sólidas, e não sobre bolhas de consumo.

Obrigado.
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O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o Brasil realmente superou a crise econômi-
ca gerada pela especulação norte-americana e a falta 
de regulamentação do mercado mundial de capitais. 
Digo isso baseado nos índices positivos de geração 
de empregos divulgados recentemente. Enquanto eco-
nomias teoricamente mais sólidas, como algumas dos 
países mais desenvolvidos da Europa, ainda amargam 
preocupantes números em relação à manutenção de 
empregos, o Brasil segue em rota contrária.

Dados divulgados na semana passada compro-
vam que o Brasil está longe de uma conjuntura que 
ainda preocupa em países como os Estados Unidos 
e no Reino Unido, liderado pela Inglaterra. Embora os 
dados estejam próximos de zero em relação a novos 
postos de trabalho, são positivos, o que é alentador e 
mostra a correção do trabalho feito pelo Governo Fe-
deral e pelo Banco Central do Brasil.

Em Goiás, também os dados são extremamente 
satisfatórios. O Estado ocupa o quinto lugar num ranking 
nacional de criação de novos postos de trabalho. É uma 
clara demonstração de que as iniciativas do Governo 
Federal encontraram respaldo nas ações em busca de 
uma austeridade financeira e fiscal perpetradas pelo 
Governo goiano na atual gestão.

Foram propostas ousadas e muitas vezes incom-
preendidas inicialmente. Uma delas buscou dar juste-
za à realidade fiscal estadual com maior flexibilidade 
entre os segmentos comerciais, de acordo com suas 
realidades em determinados espaços de tempo. Isso 
possibilitou uma recuperação de setores, como o de 
confecção, por exemplo, fortemente atacado pela im-
portação de produtos altamente subsidiados vindos 
da República Popular da China.

Também ocorreram gestões pontuais no setor 
sucroalcooleiro, que hoje mantém e aumenta seus in-
vestimentos no Estado goiano. Deveremos, nos próxi-
mos anos, passar a ser um dos principais, ou o prin-
cipal, produtores de álcool etanol do País. Com isso 
e, ainda, com a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, que 
atuará como um interessante corredor de exportação, 
haverá mudanças significativas na economia goiana e 
do Centro-Oeste.

Pela justeza dos trabalhos desenvolvidos pelo Go-
verno Alcides Rodrigues, podemos ver hoje números 
que mostram que Goiás gerou mais de 60 novos postos 
de trabalho com carteira assinada nos últimos meses. 
A economia do Estado é a décima do País, e ele ocupa 
o quinto lugar em termos de novos empregos. 

Com isso podemos vislumbrar que nosso Estado 
alçará novas colocações na economia brasileira, po-
dendo alcançar um dos 7 primeiros postos.

Uma nova colocação da economia goiana se dará 
dentro de uma outra realidade. Falo daquela que pre-
vê que o Brasil será uma das maiores economias do 
planeta até o ano de 2030. Para isso o Governo Fede-
ral vem fazendo investimentos, por meio do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), em projetos de 
infraestrutura – estradas, ferrovias e portos –, setores 
fundamentais para o transporte e exportação de nossa 
produção mineral, industrial e comercial.

Por tudo isso, sinto-me extremamente otimista 
em relação ao próximo ano. Nossa economia estará 
num processo de forte e consistente crescimento. Os 
índices de projeções indicam percentuais próximos 
de 4% a 5%. Números assim, com certeza, terão in-
fluência no processo eleitoral e apontam para maior 
ganho de uma candidatura presidencial que suceda a 
do nosso atual mandatário, o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, é com satisfação que uso esta tribuna para 
falar, mais uma vez, de um evento que se tem tornado 
relevante para a sociedade.

O XI CBRATUR tem como objetivo mobilizar o 
Poder Legislativo, em todos os seus 3 níveis – federal 
(Câmara e Senado), estadual (Assembleias Estaduais) 
e municipal (Câmaras de Vereadores das Capitais), para 
uma reflexão sobre as responsabilidades dele com a 
realização da Copa de 2014 em nosso País. 

Sr. Presidente, o Legislativo está atento à impor-
tância do desenvolvimento do turismo e da sua ima-
gem perante a sociedade e a comunidade internacio-
nal. É papel do Congresso Nacional debater todos os 
temas fundamentais para a sociedade. Portanto, não 
poderíamos estar de fora de um evento desse porte. A 
sociedade, a mídia e outros órgãos já estão atentos à 
importância do turismo para desenvolvimento do País. 
O Congresso, que vem contribuindo substancialmente 
para o setor, já apresentou vários projetos para bene-
ficiar o turismo. 

A Comissão de Turismo e Desporto tem desen-
volvido um trabalho competente e com conhecimento 
de causa para o nosso turismo. Não poderíamos dei-
xar de destacar a nossa Frente Parlamentar de Apoio 
ao Turismo, que está atenta para as demandas do 
setor e vem propondo ações para o desenvolvimento 
do turismo. Temos também de enfatizar o papel des-
se Fórum, que é de convivência democrática; portan-
to, permite-nos debater o assunto para chegarmos a 
soluções. Certamente o Poder Legislativo nacional 
poderá contribuir para o bom entendimento entre as 
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diferentes instâncias do Poder Executivo, no esforço 
conjunto para vencer esse grande desafio.

Outro aspecto importantíssimo, Sr. Presidente, 
será a promoção de uma ampla conscientização e 
mobilização da sociedade brasileira. Esse esforço, 
historicamente, deu ao Parlamento brasileiro papel 
de destaque. 

Por fim, não podemos deixar de debater as ações 

para a Copa do Mundo de 2014. Temos de pensar numa 

Copa sustentável. Precisamos modernizar as nossas 

cidades, mas respeitando o meio ambiente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Apresen-
tação de proposições.
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V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Lúcio Vale PR 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 7

 
ACRE

Fernando Melo PT 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 6

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Bene Camacho PTB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR 
Domingos Dutra PT 
Julião Amin PDT 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Sarney Filho PV 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 9

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
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Major Fábio DEM 
Manoel Junior PMDB PmdbPtc
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PSC 
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
Jairo Carneiro PP 
João Almeida PSDB 
José Carlos Aleluia DEM 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Carreira DEM 

Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Uldurico Pinto PHS 
Veloso PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 23

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 
Carlos Melles DEM 
Elismar Prado PT 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 26

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Arnaldo Vianna PDT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 66971 

Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Felipe Bornier PHS 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PSDB 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 29

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
José C Stangarlini PSDB 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Nelson Marquezelli PTB 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Roberto Alves PTB 
Silvio Torres PSDB 

Vanderlei Macris PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 30

MATO GROSSO

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

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de GOIÁS 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Assis do Couto PT 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
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Nelson Meurer PP 
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT 
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 18

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 278 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e constante da 
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a mesa 7 requerimentos de inversão de pauta. Como 
excede o número de 5 – são 7 requerimentos –, vou 
submeter à apreciação do Plenário para verificar se 
o Plenário admite esta inversão para modificar a Or-
dem do Dia. 

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, nos termos do art. 
83, II, d, e 160, caput do Regimento Interno 
que a pauta da presente sessão, seja apreciada 
na seguinte ordem: MPV 469/09, PL 2502/07, 
5941/09, MPV 470/09.

Sala das Sessões, – Colbert Martins, 
Vice-Líder do PMDB.”

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeiro, nos ter-
mos regimentais, que a Ordem do Dia da pre-
sente sessão seja apreciada na seguinte or-
dem: MP 469/09, PL 5941/09, PL 2502/07, 
MP 470/09.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2009. – Henrique Fontana, Líder do Gover-
no.”

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., na forma do art 160 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, a preferência 
para apreciação dos itens da pauta na seguin-
te ordem: MP 469-A/09, MP 470/09, PL 5941-
B/09, PL 2502-B/07.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2009. – Ronaldo Caiado, Líder do Demo-
cratas.”

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., na forma do art. 160 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, a preferên-
cia dos itens da pauta na seguinte ordem: 
MP 469/09, MP 470/09, PL 2502-B/07, PL 
5941-B/09.

Sala das Sessões, – Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.”

 
REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., na forma do art. 160 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, a preferên-
cia dos itens da pauta na seguinte ordem: 
MP 469-A/09, PL 5941-B/09, MP 470/09, PL 
2502-B/07.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2009. – Ronaldo Caiado, Líder do Demo-
cratas.”
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REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., na forma do art. 160 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, a preferência 
para MP 469/09, PL 5941-B/09, PL 2502-B/07, 
MP 470/09.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2009. – Luiz Carreira, Vice-Líder do Demo-
cratas.”

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a V. 
Exa., na forma do art. 160 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, a preferência 
para MP 469/09, PL 2502-B/07, MP 470/09, 
PL 5941-B/09.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2009. – Luiz Carreira, Vice-Líder do Demo-
cratas.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PMDB? Vota “sim” ou “não”? Se votar “não”, 
não serão submetidos ao Plenário os requerimentos 
formulados. Se votar “sim”, admite-se a modificação e 
vota-se um a um os 7 requerimentos.

Como vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-

RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos 
manter a Ordem do Dia, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para man-
ter a Ordem do Dia, o voto é “não”.

Quem mais vota? O PSDB, como vota?
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Democratas “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Demo-
cratas, “sim”. 

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vai acompanhar este requerimento no que diz respeito 
à consulta da modificação da Ordem do Dia, tendo em 
vista que são mais de 5 requerimentos, são 7. Vamos 
votar “sim”, para que possamos apreciar cada um dos 
requerimentos apresentados. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim” 
o PSDB. 

Como vota o PR?
A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

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 or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
poderia mencionar quais são as inversões, porque se-
não vamos ficar sem saber se deve inverter ou não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – São 7 inver-
sões. Veja bem, por enquanto estamos votando apenas 
se devemos votar os 7 requerimentos ou não.

O SR. MARCELO ORTIZ – Se votamos os 7 de 
uma vez?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não, de 
uma vez não, é de um a um.

Se aprovada a modificação proposta nos 7 re-
querimentos, votaremos um a um os requerimentos. 
Se não aprovado pelo Plenário, não serão examinados 
esses requerimentos. É esta a situação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PTB?

O SR. ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ (PTB-
AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PTB, 
“não”.

Bloco?
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco encaminha 
voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bloco, 
“não”.

PPS?
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “sim”.

Mais do que isso, o PPS acha sensato nós em 
30 segundos fazermos uma brevíssima avaliação. 
V.Exa. fez um esforço, convocou sessão extraordiná-
ria às 14h45min. Nós conseguimos atingir o quorum 
2 horas depois. Então, parece-nos sensato sentar e 
estabelecer um acordo de procedimentos. É melhor 
para todos um bom acordo do que uma demanda muito 
longa aqui no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem. Vota “sim”.

O PT, como vota?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
Quem mais?
O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

O PDT, Deputado Miro Teixeira?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PDT está liberado...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Libera a 

bancada.
O SR. MIRO TEIXEIRA – ...porque há interesses 

divergentes de Deputados de Estados diferentes.
Nós, do Rio de Janeiro, vamos nos manter na 

postura que cause a maior obstrução, em busca de 
um entendimento e, acima de tudo, pelo fim dessa luta 
entre Estados. Isso é fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

PSC? (Pausa.)
PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PV vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não” 

o PV.
O Governo o que recomenda?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-

tação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 

que forem a favor da modificação da Ordem do Dia 
permaneçam como se acham, quem for contra levan-
te o braço. (Pausa.)

REJEITADA. 
Estão prejudicados todos os requerimentos.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC) – Ve-

rificação, Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP) – Verificação 

conjunta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verifica-

ção conjunta.
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. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas está 
em obstrução, Sr. Presidente.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
altera a orientação do voto “sim” para obstrução.

O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
altera também sua posição de voto de “sim” para obs-
trução.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votamos “não”. O 
que está em questão nesta obstrução é a Oposição 
contra a aprovação dos projetos do pré-sal, que con-
sideramos fundamentais para o País.

Nós queremos votar a medida provisória e os 
projetos do pré-sal. Não há sentido em isolar a votação 
da medida provisória dos projetos do pré-sal. Já que a 
medida provisória está trancando a pauta e foi iniciativa 
do Presidente da República, por solicitação da Casa, 
retirar a urgência, na medida em que a urgência ur-
gentíssima foi aprovada, nós queremos votar a medida 
provisória e, em seguida, os projetos do pré-sal.

Portanto, chamamos a bancada para votar 
“não”.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB convida os Deputados e Deputadas para virem 
a plenário. Estamos em processo de votação nominal. 
Interessa-nos votar hoje a matéria. Há uma medida 
provisória que precisa ser votada imediatamente e as 
demais matérias da pauta.

O PMDB recomenda o voto “não” e convida todos 
para virem ao plenário, porque estamos em regime de 
votação nominal.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Blo-
co também conclama todos os membros do PCdoB, 
do PSB, do PMN e do PRB a comparecerem ao ple-
nário e votar “não”, com o objetivo de votar a medida 
provisória, desobstruir a pauta e dar início à votação 
do segundo projeto que trata do pré-sal.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Pro-
gressista convida seus Deputados, em qualquer depen-
dência da Casa onde se encontrem, a comparecerem 
ao plenário porque estamos em votação nominal.

Precisamos, sem dúvida nenhuma, limpar a pau-
ta da sessão de hoje para que possamos andar. Es-
tamos às vésperas do recesso parlamentar e temos 
uma pauta muito vasta, com matérias importantes e 
de interesse da sociedade brasileira para ser analisada 
pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

Por essas razões, Sr. Presidente, convidamos 
todos os companheiros do Partido Progressista a com-
parecerem ao plenário a fim de que possamos dar se-
quência a esta votação e, consequentemente, avançar 
na pauta e terminar o dia de hoje com um trabalho 
absolutamente proveitoso.
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Muito obrigado.
O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço aos Deputa-
dos do PDT que venham ao plenário votar “não”. Ape-
sar de a bancada estar liberada – e peço a mudança 
no painel –, quero apenas liberar os Deputados do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em nossa banca-
da há 3 do Rio de Janeiro e 2 do Espírito Santo. Mas 
peço aos demais Deputados do PDT que venham ao 
plenário votar “não”.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
só de dar um aviso.

Meses atrás, fiz várias denúncias sobre corrupção 
e servidores desviados dentro do Ministério da Agri-
cultura. O que fizeram? Entraram com processo contra 
minha pessoa, sendo que tenho assegurado o direito 
de fiscalizar e denunciar. Mesmo assim, estou sendo 
processado pelo Ministério da Agricultura.

Para evitar dúvidas, apresentei um pedido de in-
vestigação pela Comissão de Fiscalização e Controle 
no Ministério da Agricultura, para que minhas denúncias 
sejam confirmadas, até porque preciso dessas decisões 
para juntar ao processo contra minha pessoa.

Embora o art. 53 da Constituição me dê a prer-
rogativa de fazer denúncias, essas pessoas entraram 
com ação contra meu trabalho. Não quero que cer-
ceiem meu trabalho de Parlamentar, por isso estou 
requerendo à Comissão de Fiscalização e Controle o 
exame das irregularidades cometidas dentro daquele 
Ministério.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
estamos chamando a bancada do PT para vir ao Ple-
nário votar...

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

Sr. Presidente Michel Temer, hoje é o Dia Inter-
nacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. 
Há um esforço grande do mundo inteiro nesse sentido. 
Ainda é grande o número de agressão contra mulheres 
e crianças, principalmente do sexo feminino.

Essa luta no mundo inteiro hoje registro no plená-
rio da Câmara dos Deputados. Estamos imbuídos de 
todos os esforços para que esse tipo de crime acabe. 
É preciso que os homens respeitem as mulheres como 
seres que precisam e têm os mesmos direitos que nós, 
além de companheiras, mulheres e amigas.

Grande número de mulheres são agredidas, estu-
pradas no mundo diariamente. Estamos entre aqueles 
que lutam para que isso acabe definitivamente. Que 

sejam aplicadas as punições necessárias. Mas, muito 
mais do que isso, todos temos que ter consciência no 
respeito, na boa convivência e na atitude, de forma 
grandemente civilizatória.

Obrigado a V.Exa.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu peço 
à bancada do Partido dos Trabalhadores que compare-
ça ao plenário para votar “não”. Viemos votar a Medida 
Provisória nº 469, de 2009, para dar continuidade à 
votação dos projetos do pré-sal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Daqui a 
pouco, vou encerrar a sessão. Recomendo aos parti-
dos que não estão trazendo seus Deputados para cá 
que declarem obstrução no painel.

Quem está em obstrução não tem falta; quem 
não está em obstrução, vai ter falta. Logo mais, os Srs. 
Líderes tratem de convocar os Srs. Deputados para vi-
rem ao plenário. Quem não estiver em obstrução, se 
cair a sessão, vai ter falta.

A SRA. SANDRA ROSADO – Sr. Presidente, 
para um breve esclarecimento, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Depu-
tada Sandra Rosado tem a palavra.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Presidente, 
embora seja tema que não faz parte desta discussão 
de modificação da Ordem do Dia, gostaria de regis-
trar o dia a que muitos já se referiram de combate à 
violência que se pratica ainda no mundo, em especial 
no Brasil, contra as mulheres.

Quero, daqui, dar o meu apoio àqueles e àque-
las que têm tido nas suas ações Parlamentares, nas 
suas vidas, um norte para que se combata, cada vez 
mais, a violência da qual ainda somos vítimas: a dis-
criminação, a violência sexual, o tráfico de mulheres. 
Enfim, são muitas as formas de violência que ainda 
se praticam contra as mulheres.

Sr. Presidente, também desejo prestar minha so-
lidariedade aos agentes de trânsito da cidade de Mos-
soró, que estão sendo menosprezados, desprezados 
pela Prefeitura do Município. 

Quero prestar minha solidariedade ao jovem 
agente de trânsito Ítalo Thiago e aos seus familiares. 
Ítalo, no cumprimento do seu dever de agente de trân-
sito, foi baleado. Queremos, por meio da figura de Íta-
lo, prestar nossa solidariedade aos jovens agentes de 
trânsito que não estão tendo por parte da Prefeitura 
de Mossoró o apoio necessário no que diz respeito a 
treinamento, equipamento de proteção. Infelizmente, 
eles não estão sendo ouvidos.
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Quero também dizer da importância da votação 
da PEC dos Agentes de Saúde – a Relatora é a com-
panheira do Rio Grande do Norte, Deputada Fátima 
Bezerra –, pelo trabalho desempenhado por essa ca-
tegoria. Os agentes de saúde precisam realmente do 
apoio desta Casa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não. 
O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, pela or-

dem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
Solicito rápidas manifestações de V.Exas., pois 

estamos em processo de votação.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
meus colegas Parlamentares, na data de hoje, 25 de 
novembro, a UNISUL, Universidade do Sul de Santa 
Catarina, especificamente em Tubarão, completa 45 
anos de idade.

Recebam, Sr. Reitor Ailton Nazareno Soares e 
Vice-Reitor Sebastião Salésio Herdt, nossos cumpri-
mentos e homenagens pela ascensão econômica, 
intelectual e política, fator preponderante para o de-
senvolvimento e expansão de Tubarão, da região sul 
de Santa Catarina, que tem colaborado muito com o 
Brasil. A UNISUL foi um grande alicerce para o cres-
cimento do Estado de Santa Catarina, incluindo a re-
gião de Amurel. 

Cumprimento os ex-Reitores: Gerson Joner da 
Silveira, Silvestre Herdt, José Müller e Osvaldo Della 
Giustina, seu fundador.

Hoje, a UNISUL tem 53 mil alunos. Trata-se de 
uma das 20 maiores universidades brasileiras com seu 
maior campus virtual. Faz convênios com as Forças 
Armadas, com o Legislativo e o Supremo Tribunal Fe-
deral – cursos superiores e de formação –, além de 
convênios com outros países, como a Espanha, por 
exemplo, num trabalho de cooperação mútua, objeti-
vando aumentar suas experiências. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
recomenda a obstrução.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
dar conhecimento ao Plenário de que, na manhã de 
hoje, quarta-feira, aprovamos, na Comissão de Fis-
calização Financeira e Controle, um requerimento ao 

Ministro da Defesa para que S.Exa. ofereça a relação 
de passageiros de um voo da FAB, feito por um Boeing 
737, prefixo 2116. Na data do dia 9 de outubro último, 
esse voo teria sido desviado de Brasília, pouco antes 
do seu pouso, para retornar a São Paulo e embarcar 
o Presidente do Banco Central e o Sr. Fábio Luiz Lula 
da Silva, conhecido como Lulinha, filho do Presidente 
Lula, além de mais 14 passageiros.

Como a reportagem da Folha de S.Paulo, pu-
blicada ontem, não conseguiu obter das autoridades 
competentes a lista com o nome desses passageiros, 
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
aprovou esse requerimento. Portanto, no prazo cons-
titucional de 30 dias, aguardaremos que o Sr. Ministro 
da Defesa ofereça a este Parlamento, conforme rege a 
nossa Constituição, as informações sobre a lista com 
o nome desses passageiros.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputada 

Fátima Bezerra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, com o De-
putado Pedro Chaves, que foi Presidente da Comissão 
Especial, com o Deputado Daniel Almeida e vários ou-
tros Parlamentares, queremos, mais uma vez, renovar 
o nosso apelo aos Líderes, tanto os da bancada da 
Situação quanto os da Oposição, como V.Exa., para 
que, sem prejuízo da pauta do pré-sal, que é relevante 
e muito importante para o País, consigamos chegar a 
um entendimento e realizar, no dia de hoje ainda, uma 
sessão extraordinária para votarmos a PEC nº 391, de 
2009, que não é polêmica e tem hoje o apoio unâni-
me de todos – da Oposição, da Situação, do Governo 
e de V.Exa. Ainda ontem, em reunião com o Colégio 
de Líderes, reafirmou-se, por unanimidade, o apoio à 
PEC dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 
de Combate a Endemias.

Então, Sr. Presidente, aqui fica o nosso ape-
lo: se não houver quorum para votarmos a questão 
do pré-sal... Mesmo que haja, isso serviria até para 
“distensionar” o ambiente político no plenário e ainda 
votaríamos uma matéria que todos nós julgamos re-
levante para a saúde pública do nosso País. Lembro 
ainda que teremos que votá-la em 2 turnos na Câmara 
e no Senado. 

Portanto, Deputado Michel Temer, a V.Exa., que 
tem sido um aliado muito importante nessa luta, deixo 
aqui o nosso apelo. 

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, o PSC 
está em obstrução.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL, 
para orientar. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós conti-
nuamos querendo o diálogo em relação ao projeto da 
partilha da camada pré-sal. Só apreciaremos a matéria 
em plenário com uma conversação prévia, para que 
não haja a injustiça de mudar as regras do jogo com 
ele em andamento, com a partilha dos royalties pro-
gramada para as áreas ainda a serem licitadas, sen-
do feitas já na área licitada. Isso o Rio de Janeiro e o 
Espírito Santo não podem aceitar, porque, apesar da 
má tradição administrativa brasileira, já há o mínimo 
de planejamento, receitas pré-agendadas e expectativa 
de elas obedecerem a um planejamento. 

Estou no lado inusual de minha postura – não por 
qualquer afinidade, inclusive porque defendo... 

(O microfone é desligado.)
O SR. CHICO ALENCAR – Estou concluindo, 

só um minuto. 
Defendemos o regime de partilha e queremos 

o projeto dos aposentados discutido aqui; queremos, 
inclusive, PECs com conteúdo social, como a dos 
Agentes Comunitários de Saúde e a da alimentação, 
que precisa ser votada em segundo turno. Há maté-
rias relevantes, mas, no aspecto da sessão ordinária, 
defendemos a negociação. Sei da mediação de V.Exa. 
para chegarmos a um bom termo. 

Nesse sentido, permanecemos em obstrução. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação. 

Eu, representando Marília, região de São Paulo, 
estive com o Presidente do BRADESCO, na última 
sexta-feira, que é um jovem nascido em Marília, oriundo 
da classe média baixa e estudou conosco na Fundação 
Getúlio Vargas. Juntos, fomos pleitear a extensão das 
escolas técnicas e de 1º e 2º graus do BRADESCO 
para toda a região do interior de São Paulo. 

Quero hoje registrar o atendimento que o Presi-
dente Trabuco Cappi dedicou aos paulistas das regi-
ões de Marília, de Bauru, de Presidente Prudente e de 
Araçatuba, que prontamente chamou sua assessoria 
educacional e nos informou que o interior do Estado 
de São Paulo receberá, em 2010, dezenas de novas 
escolas técnicas da Fundação BRADESCO. 

Registro a atenção de um filho de Marília, hoje 
Presidente do BRADESCO, para com a educação. 

Para encerrar, Sr. Presidente, quero pedir às auto-
ridades de Marília, principalmente ao Poder Judiciário, 
ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Militar, o 

empenho em coibir as ameaças e agressões que os 
membros da Oposição em Marília estão recebendo do 
Prefeito e seus assessores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por participar 
de algumas audiências fora da Casa, não pude estar 
presente na sessão do Congresso. Quero apenas dizer 
que votei conforme orientação do PSC.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem tivemos au-
diência pública com a Receita Federal, que anunciou 
a receita do mês de outubro, com incremento signifi-
cativo. Aliás, foi o único mês positivo em relação ao 
ano anterior. O crescimento foi atribuído aos depósitos 
judiciais, os quais sempre defendemos, arrecadados 
de 1998 a 2006, depositados na Caixa Econômica Fe-
deral e no Banco do Brasil. 

E mais, neste momento de crise, o Dr. Eloi, da 
Receita Federal, anunciou – Srs. Prefeitos que estão 
me ouvindo – mais depósito judicial de R$1 bilhão e 
também compartilhamento da receita do REFIS 4, outro 
R$1 bilhão a ser dividido com Estados e Municípios. 

Finalmente, Sr. Presidente, quero pedir agilidade 
na votação da matéria do pré-sal e, dentro dela, votação 
da emenda de nossa autoria que redistribui com todo 
o Brasil essa riqueza que é do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero justi-
ficar a minha presença.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço aos mem-
bros do Partido Verde que acorram ao plenário para 
votarmos essa medida provisória e a PEC nº 391, de 
2009. É importante que a votemos ainda hoje.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, peço a 
palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é importante 
que a Casa tome conhecimento disto: de acordo com 
o jornal O Globo, o Presidente Lula disse ao Gover-
nador Cabral que vai suspender a votação da partilha 
do pré-sal enquanto os royalties não forem resolvidos. 
Essa notícia acaba de ser divulgada. Essa informação 
foi dada por uma testemunha desse diálogo.

Também quero pedir a atenção da Casa para o 
seguinte: a Medida Provisória nº 471, publicada pelo 
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Governo no dia 20 de novembro deste ano – sei que a 
maioria dos membros desta Casa a desconhece – cria 
um precedente extraordinário. E não é nada falso, é 
documento oficial. A medida provisória entrará em vi-
gor no dia 1º de janeiro de 2011, e não de 2010, daqui 
a 1 ano e 40 dias. Até agora estamos sem entender o 
que isso significa.

De qualquer maneira, faço esse registro para que 
os Deputados possam acompanhá-la.

O SR. LUPÉRCIO RAMOS (Bloco/PMDB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Michel Temer, neste momento quero ressaltar a im-
portância da presença de V.Exa., hoje, no Congresso 
Brasileiro da Atividade Turística, oportunidade em que 
se comprometeu com o setor incluir na pauta projetos 
de leis voltados ao turismo, como a simplificação dos 
vistos para os turistas e a regulamentação da Lei Ge-
ral do Turismo, assim que terminarmos a votação dos 
projetos do pré-sal.

Assim fazendo, V.Exa. dará inigualável contribui-
ção ao País no sentido de proporcionar o avanço da 
atividade turística, que é uma indústria limpa, lucrativa, 
e o Brasil tem tudo para avançar nesse setor. 

A proposta de V.Exa. deixou-nos felizes, e espe-
ramos poder ultrapassar esta barreira do pré-sal para 
entrar na pauta propositiva da atividade turística, com 
a regulamentação da Lei Geral do Turismo.

Muito obrigado e parabéns, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

palavra o Deputado Fernando Coelho Filho.
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/

PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nesta oportunidade, gostaria de agrade-
cer o Presidente Lula, por intermédio do Ministro da 
Integração, Geddel Vieira Lima, e da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba, a CODEVASF, que autorizou, quinta-feira 
passada, em reunião de diretoria, o projeto da adutora 
do Pontal, que abastecerá a zona de sequeiro do Mu-
nicípio de Petrolina, obra de 10 milhões de reais que 
começará a ser executada em janeiro próximo.

Essa obra atenderá não apenas o Município de 
Petrolina, como o de Dormentes, uma obra muito im-
portante. Não digo que acabará o problema da seca 
no Município, mas diminuirá em muito a distância a ser 
percorrida pelo carro-pipa para distribuir a água. 

Por isso quero registrar os meus agradecimen-
tos ao Presidente da CODEVASF, Dr. Orlando Cezar 
da Costa Castro, e ao Ministro da Integração, Geddel 
Vieira Lima, por esta obra.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Eduardo Cunha, alguma proposta de acordo?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
estamos verbalizando uma proposta de acordo para 
efeito do andamento das votações de hoje e da semana 
que vem. Em primeiro lugar, o nosso apelo feito, e por 
vários, de que a votação do projeto de partilha do pré-
sal fosse adiada para a semana que vem, a fim de que 
se tentasse um entendimento, que o Relator Henrique 
Eduardo Alves está tentando junto ao Governo. 

A proposta de acordo seria a seguinte: votarí-
amos a medida provisória, com a concordância da 
Oposição em não obstruir a Medida Provisória nº 469, 
de 2009. Em seguida, encerraríamos a sessão ordi-
nária e partiríamos para a sessão extraordinária, para 
a votação de PECs, incluindo a PEC dos Precatórios 
e a dos Cartórios. Há um pedido também, que ainda 
não foi apresentado, dos Agentes Comunitários, ponto 
que ainda falta decidir – mas a PEC dos Precatórios 
e a dos Cartórios, sim –, com o compromisso que o 
Governo pediu, e a Oposição aquiesceu, de que, na 
semana que vem, houvesse a discussão normal da 
medida provisória que vai trancar a pauta. A discus-
são normal seria a votação, discussão, enfim, porém 
sem obstrução, da medida provisória. Os instrumen-
tos de obstrução ficariam para os projetos do pré-sal, 
que estariam em seguida. Então, essa é a proposta 
de acordo que está sendo mais ou menos costurada, 
com a qual o PMDB concorda. 

Parabenizo o Governo por aceitar o adiamento 
da discussão do pré-sal, para que possamos ter tempo 
de costurar uma solução consensual, a fim de evitar 
uma disputa fratricida no plenário, que vai servir ape-
nas para piorar o quadro político, não vai engrandecer 
nenhum dos entes federativos e que, provavelmente, 
chegará a um final pouco feliz.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 
se eu entendi bem, a proposta de acordo é a seguinte: 
não há obstrução para a votação da medida provisória 
hoje. Em seguida, só para nós sistematizarmos, have-
ria sessão extraordinária para votar PECs e, na terça-
feira, a medida provisória também não seria objeto de 
obstrução. Portanto, o pré-sal ficaria para a semana 
que vem. É isso.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líder José 

Aníbal.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Só para precisar bem, a fim 
de que não haja dúvida sobre a celeridade na vota-
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ção dessa medida provisória, até para que possamos 
ganhar tempo e chegar às PECs: em primeiro lugar, 
a PEC dos Precatórios e, na terça-feira, discussão da 
Medida Provisória nº 470, sem obstrução. Mas temos 
destaques e vamos apresentá-los. Procedimento nor-
mal. Até aí vai o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deixa eu 
fazer uma pergunta ao Líder José Aníbal.

Líder José Aníbal, quais são as PECs? (Pausa.) 
Nós verificaremos depois com os Líderes quais são 
as PECs. Só vamos discutir agora essa hipótese de 
acordo, matéria que está em pauta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O que diz 
o Líder do Governo?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Apenas para que fi-
que bastante clara a nossa combinação. Está sendo 
proposto um acordo que garante a votação da medida 
provisória que ora está trancando a pauta, de crédito 
extraordinário, hoje, sem obstrução. Depois, passamos 
à votação de PECs, sendo que a primeira será a dos 
precatórios. Na terça-feira que vem, o primeiro item a 
ser votado, na primeira sessão que V.Exa chamar, será 
a medida provisória que tranca a pauta na segunda-
feira, que inclui mudanças na capitalização da Caixa e 
na questão do financiamento do crédito-prêmio. Após 
isso, realizamos sessões ordinárias e extraordinárias 
consecutivas, com os projetos do pré-sal em pauta 
única. Na votação da medida provisória a realizar-se 
terça-feira não haverá obstrução, ressalvado, eviden-
temente, o que ponderou o Líder José Aníbal, o direito 
regimental de a Oposição apresentar destaques para 
votação em separado, que podem, inclusive, ser vo-
tados nominalmente.

É isso, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pelo que 

entendi até agora.
Líder Ronaldo Caiado, o que diz?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta-
mos de acordo com votarmos a medida provisória para 
entrarem em pauta as PECs, porque é matéria em que 
o Executivo não tem nenhum interesse.

Agora, comprometermo-nos a discutir, sema-
na que vem, uma medida provisória sem entrarmos 
em obstrução e sem que o Governo paute o projeto 
dos aposentados, sentimos muito, mas não podemos 
fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então 
não há acordo.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, não falo pela Lide-
rança. Sou do Rio de Janeiro, e um Deputado do Rio 
de Janeiro falou em acordo. Eu não estou em acordo e 
não estou de acordo com o que foi dito aqui. Peço aos 
Deputados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo que 
mantenham a postura. Nem que sejamos os últimos 
– nem que sejamos os últimos! – ao longo dessa luta 
não vamos decepcionar o povo do nosso Estado.

Claro que cada um fala por si, claro que os par-
tidos têm todo o direito de tocar o que bem entende-
rem, mas não houve qualquer alteração para che-
garmos na semana que vem sem um instrumento de 
resistência.

Porque, na hora em que for votado aqui o pré-sal 
sem que haja um amplo entendimento – e eu defendo 
o amplo entendimento, acho que não tem de haver bri-
ga entre os Estados, defendo a Federação –, se nos 
faltarem os instrumentos, nós vamos ficar aqui apenas 
nos lamentando, e nós não fomos eleitos para nos la-
mentarmos. Acho que devemos lutar.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-
dente, pelo Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pelo Blo-
co.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu quero registrar, pelo Bloco, que, se houver acordo 
entre os demais partidos para retirar a obstrução, votar 
essa medida provisória e votar as propostas de emen-
da à Constituição, nós concordaremos.

Queremos reivindicar que a segunda proposta de 
emenda à Constituição a ser apreciada seja a que tra-
ta do piso salarial dos agentes de saúde e agentes de 
endemias e dizer que queremos votar na terça-feira, o 
mais rápido possível, os projetos do pré-sal. Estamos 
absolutamente abertos ao entendimento, por consi-
derarmos que esses projetos do pré-sal são os mais 
importantes que esta Casa apreciará nesta Legislatura. 
Entendo que devemos iniciar o processo de votação 
já na próxima terça-feira.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bancada do PT 
concorda com os termos da intervenção do Líder do 
Governo, Deputado Henrique Fontana. Nós concorda-
mos com os termos que S.Exa. explicitou, e é impor-
tante que isso fique registrado.

Nós votaríamos a MP hoje, sem obstrução; vota-
ríamos as PECs, a começar pela dos precatórios; e a 
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medida provisória que trancará a pauta semana que 
vem seria votada sem obstrução.

Nesses termos, a bancada do PT concorda com 
a intervenção do Deputado Henrique Fontana, por-
que, após a votação da medida provisória que tranca 
a pauta, na terça-feira, em sessão ordinária, entrariam 
os projetos do pré-sal. 

Nessas condições, em nome da bancada do PT, 
estou respaldando a intervenção do Líder do Governo, 
Deputado Henrique Fontana, juntamente com a Lide-
rança do PMDB, que teve a concordância de alguns 
partidos de oposição. Mas só nesses termos. Se não 
for assim, é melhor fazermos o processo direto: sessão 
ordinária, sessão extraordinária. 

Vamos sempre reivindicar a votação de medida 
provisória que tranque a pauta e projetos do pré-sal. 
Não se fazendo acordo, entre medida provisória e pro-
jetos do pré-sal, não haverá espaço para nenhum item 
entre essas duas matérias, na medida em que ambas 
têm urgência constitucional, uma porque é medida 
provisória, outra porque o Governo retirou a urgência 
constitucional, e aprovamos a urgência urgentíssima.

É nesses termos que concordamos com a Lide-
rança do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Armando Abílio, pelo PTB.

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
Relator da Medida Provisória nº 469, pediria aos com-
panheiros e companheiras que a votemos, porque, 
com a aprovação dessa MP, daremos condições ao 
Governo de enfrentar a pandemia da influenza. Este 
é o primeiro pedido.

Vamos ao segundo pedido. Sou Presidente da 
Comissão Especial da PEC nº 47, de 2003, que diz que 
a alimentação é um direito social. A PEC foi aprovada 
por unanimidade na Comissão e também em plenário, 
em primeiro turno.

Assim, atendendo aos pleitos que os CONSEAs 
do Brasil afora estão fazendo, peço a V.Exa. que te-
nhamos condições de aprovar, em segundo turno, a 
PEC nº 47, que estabelece a alimentação como um 
direito social. Consequentemente, a PEC nº 47 é a 
PEC da Cidadania.

Fica, portanto, Sr. Presidente, registrado este 
nosso apelo.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos 
sobre a mesa um requerimento de sessão extraordi-
nária para pautar o projeto dos aposentados. Então, 
se realmente existir disposição por parte da base do 

Governo, votamos essa medida provisória, votamos as 
duas PECs pautadas e aprovamos o requerimento. Na 
semana que vem, discutimos a medida provisória, não 
faremos obstrução à votação dela, votando o projeto 
dos aposentados, e continuamos votando, também 
sem obstrução, o projeto do pré-sal.

Dentro desse entendimento, tudo é possível ser 
feito.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, como houve citação sobre o processo 
de encaminhamento, quero dizer que a bancada do 
Rio de Janeiro e a bancada do Espírito Santo esta-
vam e continuam em obstrução nas votações, tanto 
que até agora não marquei minha votação no painel, 
nem mesmo de obstrução.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, aqui eu es-
tou falando como Vice-Líder do PMDB, partido que é 
muito maior do que a bancada do Rio de Janeiro e a 
do Espírito Santo, e eu sei separar bem os papéis que 
tenho de representar.

É claro que o Governo está buscando entendi-
mento para resolver a questão. Nós também somos 
da base do Governo e acreditamos no Presidente da 
República, que trará uma solução. Para isso, o Governo 
já concordou em adiar para a semana que vem.

Então, não admito a ponderação que está sendo 
feita de que estamos atuando contra o Rio de Janeiro. 
Que fique bem claro: a bancada do Rio de Janeiro, fei-
to esse acordo, vai tomar sua posição: se vai ou não 
manter. Foi a postura da bancada do Espírito Santo 
que permitiu a negociação também com o Governo. 
Não podemos deixar de reconhecer o esforço que o 
Governo e o Presidente da República estão fazendo 
para tentar compor essa situação. Não podemos lhes 
virar as costas sendo da base de apoio.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Presidente Michel Te-
mer, fui referido como sujeito oculto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou lhe 
dar a palavra. Só um minutinho, por favor.

O SR. RENATO MOLLING – Presidente Mi-
chel...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só quero 
registrar uma medida muito importante que o Ministro 
Mantega acaba de tomar: a isenção do IPI para o se-
tor moveleiro. Uma medida extremamente importante. 
Até 31 de março de 2010, com certeza, vão se manter 
os empregos nesse setor, que tem 17 mil empresas 
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no Brasil. Com isso, o setor terá condições não só de 
manter, mas também de aumentar a geração de em-
pregos.

Parabéns, Ministro Mantega!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líder do 

Governo.
O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, eu fui 

referido.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
tentar estabelecer diálogo com a Oposição. 

O Governo quer reafirmar que a proposta apre-
sentada pelo Líder José Aníbal parece uma proposta 
que pode dar a garantia do que legitimamente as ban-
cadas dos Estados produtores buscam esta semana, 
enquanto diálogo e negociação estão em curso a res-
peito do tema dos royalties e da participação especial. 
Primeiro, o Governo está assumindo que não vai votar 
nesta semana nenhum projeto do pré-sal. Segundo, fa-
zemos o acordo de votar a medida provisória que está 
trancando a pauta hoje sem obstrução, passamos para 
votação das PECs, a começar pela dos precatórios; na 
terça-feira que vem, votamos sem obstrução, respei-
tando os destaques que serão debatidos e votados no 
plenário, como observou o Líder José Aníbal; votamos 
sem obstrução a medida provisória que tranca a pau-
ta segunda-feira e a partir de terça-feira entramos no 
processo, em sessões ordinárias e extraordinárias, de 
votação do pré-sal. Nesse caso, o Governo tem acordo 
com essa proposta que foi expressa por V.Exa.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, eu fui 
referido.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, a po-
sição do PSOL.

O SR. BENEDITO DE LIRA – Sr. Presidente, 
quero fazer uma proposta.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui referido, em-
bora como sujeito oculto. Tenho o direito de falar aqui. 
Somos Deputados e não dependemos que ninguém 
admita que se fale. Podemos falar – podemos falar!

Como fui atingido inominadamente, vou responder 
indigitadamente. Não temos aqui que receber autori-
zação de ninguém para falar o que quisermos, porque 
é do nosso mandato – é do nosso mandato! 

A propósito, em meu próprio nome, quero dizer 
aos companheiros Deputados de outros Estados que 
compreendo o momento de irreflexão do Governador 
Sérgio Cabral, mas não concordo com as palavras 
dele. 

Acho que a frase de S.Exa. não pode pontificar 
como uma referência à sua vida pública ou como a 
maneira como ele vem se comportando, como um pa-
cificador nesse episódio todo. Em todos os momentos, 
ele foi um pacificador: buscou acordo, buscou compre-
ensão. Agora, nós somos humanos, não somos Deus! 
Nós nos irritamos também e nos emocionamos! E às 
vezes sai uma frase que, em condições normais, não 
sairia.

Não tenho procuração do Governador nem tenho 
aliança político-partidária ou administrativa com ele, 
mas, ouvindo o discurso dos companheiros, eu lhes 
reconheço razão na indignação. Na indignação! Não 
lhes posso pedir desculpas, porque não recebi essa 
delegação. 

Mas eu lhes digo: que isso não afete o nosso con-
vívio e que nós não permitamos a briga entre Estados. 
Nós somos uma Federação. Se começarmos a brigar 
entre nós, daqui a pouco vai haver uma concentração 
maior de poderes no Poder Central da República. E até 
o Poder Legislativo ficará depreciado por isso.

Então, acho que podemos chegar a um momento 
de reflexão. Confiamos em que se poderá chegar a um 
entendimento sem prejuízo dos direitos constitucional-
mente estabelecidos. E que cada um lute e consiga até 
conquistar para o seu Estado o que de melhor puder. 
O que nós, do Rio de Janeiro, queremos é que não 
tirem do Rio de Janeiro.

Obrigado.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, vamos 

democratizar a palavra e o microfone.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mi-

nutinho só.
Aqui estamos parecendo o Senado Federal. Se-

gundo a Constituição, quem representa os interesses 
dos Estados são os Senadores. Curiosamente, trans-
feriu-se para cá uma luta entre os Estados, legítima 
até, embora sejamos representantes do povo brasileiro. 
Representantes do povo brasileiro circunstancialmen-
te domiciliados em São Paulo, no Rio de Janeiro, no 
Estado do Acre, onde quer que seja.

Portanto, a função desta Casa não é apenas de-
fender os interesses do Estado, mas compor os interes-
ses do povo brasileiro. Essa é a nossa representação. 
Sendo assim, pelo menos o que esta Presidência está 
fazendo é dialogar com os vários Estados interessa-
dos, porque representa interesses do povo brasileiro 
domiciliado em cada qual desses Estados, para fazer 
uma grande composição. 

A Presidência não levará esta semana à votação 
os projetos do pré-sal, enquanto não houver uma nova 
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conversa que harmonize os interesses dos Estados e 
compatibilize, como é função desta Casa, o interesse 
de todos os brasileiros de todos os Estados. 

Portanto, esta questão devemos por ora deixar 
de lado. Deveremos tentar uma composição, se pos-
sível, para que votemos esta medida provisória que 
hoje tranca a pauta e a medida provisória que tranca 
a pauta na próxima segunda-feira. 

Então, vamos abandonar essa questão estadual 
do pré-sal. Vamos deixar que os Estados, o Governo e 
nós todos nos entendamos sobre isso, para voltar ao 
tema na semana que vem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Benedito de Lira tem a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, a po-
sição do PSOL.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós já ouvi-
mos se manifestar a Oposição, o Governo e Líderes 
de bancadas que apoiam o Governo, mas eu entendo 
que, para encontrarmos o caminho e a solução para 
esse impasse de obstrução relativo à matéria que diz 
respeito aos aposentados, V.Exa. é de fundamental 
importância. 

Qual é a solicitação que eu faço, por meio do 
Partido Progressista? Que votemos a medida provi-
sória que está trancando a pauta das sessões da Câ-
mara dos Deputados. Posteriormente, que votemos 
as PECs, sem obstrução de lado a lado. V.Exa. tem 
sido um timoneiro no que diz respeito a pautar proje-
tos polêmicos e importantes deste País. Votaremos, 
em seguida, após as medidas provisórias e as PECs, 
quando a pauta estiver livre, os projetos do pré-sal. E 
a Mesa Diretora desta Casa pode se comprometer, se 
possível, a pautar o projeto dos aposentados. Aí, sim, 
sem obstruções da Oposição e do Governo. Nesse 
caso, nós encontraremos o caminho para pacificar as 
bancadas nesta Casa.

Sr. Presidente, essa é a sugestão e a solicitação 
que o Partido Progressista faz a V.Exa., Deputado Mi-
chel Temer.

O SR. CHICO ALENCAR – O PSOL, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, reconheço um 
avanço na sua posição. V.Exa. sempre busca o equilí-
brio na disputa, que é própria do Parlamento, adiando 
qualquer votação dos projetos do pré-sal para a sema-
na que vem. Haverá tempo de negociar, de superar as 
divergências. Isso é positivo, obviamente.

O que falta para avançarmos para um acordo, 
para superarmos a obstrução, é um indicativo quanto 
à apreciação por este Plenário do projeto dos aposen-
tados. O que queremos, pensando no povo brasileiro 
– há aposentados sofridos em todas as Unidades da 
Federação –, é apreciar essa matéria, é que o Gover-
no traga a sua alternativa. Isso é importante. Se não, 
sabemos o que acontece: depois do recesso, nunca 
mais.

Em segundo lugar – uma ponderação nova aqui 
–, votar as PECs, inclusive aquelas que estão em se-
gundo turno de apreciação, como a dos precatórios, 
sobre a qual temos posição contrária, e a da alimenta-
ção como preceito constitucional, que tem unanimidade 
aqui, tudo bem. Entretanto, há uma PEC ainda revestida 
de nebulosidade, a famosa PEC dos Cartórios, de nº 
471, que viria com um novo texto. Pelas especulações, 
esse novo texto, embora não o conheçamos, não a li-
vra da flagrante inconstitucionalidade.

Portanto, é temerário simplesmente dizer que 
nas extraordinárias, superada a medida provisória, 
“as emendas constitucionais”. Vamos examinar cada 
uma, começando pelas que estão em segundo turno 
e merecem já uma definição total. Essa dos cartórios 
é temerária. Nenhuma alusão ao seu sobrenome, que 
antes disse que ela estava devidamente afastada. Mas 
há a hipótese de um texto novo. Nós consideramos, 
aliás, que a inclusão de substitutos, aqueles que detêm 
cartórios sem concurso público, pode até aprofundar 
os problemas. 

Portanto, essa ponderação de resistência e de 
não aceitação do acordo total fica feita pelo PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação.
VOTARAM:
SIM: 5
NÃO: 252
ABSTENÇÃO: 2
TOTAL: 259
REJEITADA A MODIFICAÇÃO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 469/2009 – MODIFICAÇÃO DA 
ORDEM DO DIA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 25/11/2009 16:52
Encerramento da votação: 25/11/2009 17:40
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O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o Par-
tido Verde.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Foram 
prejudicados todos os requerimentos de inversão de 
pauta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 469-A, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em turno 
único, da Medida Provisória nº 469-A, de 
2009, que abre crédito extraordinário, em fa-
vor dos Ministérios da Saúde e dos Transpor-
tes, no valor global de R$ 2.168.172.000,00, 
para os fins que especifica; tendo parecer 
do Relator da Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização, proferido 
em Plenário e entregue à mesa, pelo aten-
dimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; 
pela adequação financeira e orçamentária; 
e, no mérito, pela aprovação desta e pela 
inadmissibilidade das Emendas de nºs 1 e 
2 (Relator: Dep. Armando Abílio).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
19/10/09

PRAZO NA CÂMARA: 02/11/09
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

20/11/09 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22/12/2009 + 

42 DIAS

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aca-
bamos de conversar, neste momento, com o Líder do 
PT, Deputado Cândido Vaccarezza, que está ultimando 
um entendimento, o que deve ocorrer antes que V.Exa. 
leia os requerimentos.

Com isso, acredito que vamos poder avançar – e 
muito –, porque está sendo entabulado um entendimen-
to, e S.Exa. está fazendo os últimos telefonemas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 
Cândido Vaccarezza vai dar os termos e orientar o 
acordo. É isso?

O SR. RONALDO CAIADO – Exatamente, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tudo 
bem.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com a 
bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
fazer o acordo. Qual é o acordo, Deputado José Ge-
noíno?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, como é um acor-
do em plenário e é público, estamos apenas fazendo 
pequenas consultas à bancada para encaminhar o 
diálogo com S.Exa...

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Estou pedindo ao Sr. 
Presidente para não ler os requerimentos, aguardando 
exatamente o acordo.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Estamos consultando 
a bancada sobre algumas questões.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido, na votação anterior.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA-
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE AO ORA-
DOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIOR-
MENTE PUBLICADO.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape-
nas dizer ao Deputado Daniel Almeida que não tenho 
qualquer problema em relação à ideia de instalação 
de indústrias automobilísticas no Nordeste, sobretudo 
no Ceará, que é a terra de meu pai, mas é preciso que 
a proposta venha por intermédio de lei, senão esta-
remos introduzindo uma inovação: medida provisória 
publicada em novembro de 2009 para ter vigência em 
janeiro de 2011.

Mande-se uma lei, e votaremos. Assim, serão 
assegurados os investimentos. Os investidores sabem 
que o Parlamento é sensível quando se trata de levar 
novos investimentos ao Nordeste. Mandem a lei, pois 
vamos votá-la.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E o acor-
do?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, enquanto fazem acordo, permite V.Exa. que eu fale 
por 1 minuto?
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

Com satisfação, informo a Casa que as centrais 
sindicais se reuniram com o Presidente da Confede-
ração Brasileira de Aposentados e Pensionistas – CO-
BAP, Warley Martins Gonçalves, e estão elaborando 
um texto para o novo acordo com o Governo.

Logo após a votação do fator previdenciário na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
fui procurado pelo Paulinho, da Força Sindical, e pelo 
Arthur Henrique, da CUT, e fizemos uma reunião jun-
tamente com o Warley Gonçalves, para discutirmos a 
possibilidade de retomarmos a proposta.

Na segunda-feira passada, houve uma reunião 
ampliada, com a participação de todas as centrais, para 
discutir a proposta de reajuste à base de 80% do cres-
cimento do PIB mais a inflação nos anos 2010 e 2011, 
mantida a aprovação, na Comissão de Constituição e 
Justiça, do projeto que acaba com o fator previdenciário. 
Ficou em aberto apenas a possibilidade de alteração 
da chamada média curta, que é o cálculo com base 
nos 36 últimos meses de contribuição, estabelecendo 
a possibilidade de se fazer a média aritmética simples 
de 80% sobre os maiores salários, como estava na 
proposta anterior. 

A troca da média curta pela média longa é perfei-
tamente factível. E, na condição de Relator, acabarei 
aceitando essa proposta quando o projeto vier a ple-
nário. Mas, sem dúvida, é uma possibilidade de avan-
ço importante, até porque já estamos praticamente no 
final do mês de novembro e, no início de dezembro, 
teremos de votar o Orçamento, e o Governo deverá 
enviar medida provisória para esta Casa estabelecen-
do o reajuste dos aposentados, que será a partir de 
1º de janeiro.

Aliás, também essa foi uma conquista muito gran-
de, porque o reajuste se dava em maio de cada ano. 
Conseguimos antecipá-lo, paulatinamente, para abril, 
março, fevereiro e, a partir deste ano, para janeiro. 

Esperamos que essa proposta seja levada adian-
te e possa atender aos anseios dos aposentados. Se 
não houver qualquer sinal do Governo no sentido de 
aceitar o acordo, a COBAP já informou que voltará a 
protestar nesta Casa exigindo respeito aos aposenta-
dos e pensionistas.

O SR. LUIZ BASSUMA (PV-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei conforme orientação do partido.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, as conversas es-

tão acontecendo em relação à sessão extraordinária 
ou à sessão ordinária? 

No caso da sessão extraordinária, em havendo 
acordo – sem acordo é impossível –, V.Exa. pode exa-
minar a possibilidade de atender a PEC dos agentes 
comunitários de saúde, cujos representantes estão 
nas galerias.

Essa é a posição da nossa bancada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou cha-

mar os Líderes logo depois, antes de inaugurar a ex-
traordinária, para verificarmos isso.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para justificar. Na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. ELIZEU AGUIAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB-PI. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho à tribuna no dia de hoje ex-
pressar a minha profunda solidariedade aos servidores 
grevistas do Ministério do Trabalho e Emprego e soli-
citar ao Governo Federal, especialmente ao Ministério 
do Planejamento, que escolha o caminho do diálogo 
e da negociação, buscando atender às justas reivin-
dicações da categoria.

Os servidores do Ministério do Trabalho e Em-
prego decidiram pela greve por tempo indeterminado a 
partir do dia 5 do mês corrente, em virtude das dificul-
dades de negociação com o Ministério do Planejamen-
to. A categoria entregou uma pauta de reivindicações 
ao Governo em fevereiro deste ano, e, até hoje, não 
foi sequer formado grupo de trabalho específico para 
discussão da referida pauta. 

A principal reivindicação é a implantação de um 
plano de carreira específico, além de melhorias nas 
condições de trabalho. 

A categoria busca a regulamentação da jorna-
da de 30 horas semanais, sem redução de salário e 
com 2 turnos diários para melhorar o atendimento à 
população; uma política permanente de treinamento 
e capacitação e a contratação dos remanescentes do 
último concurso. Reivindicam ainda a paridade salarial 
entre ativos, aposentados e pensionistas, bem como 
o aumento do auxílio-alimentação. O valor atual do 
auxílio é de apenas R$6,54 por dia. A categoria de-
nuncia também que a qualidade do atendimento está 
comprometida, tendo em vista que o Ministério conta 
hoje com número insuficiente de servidores adminis-
trativos na ativa.

A paralisação já se estende por 23 Estados, in-
cluindo o Distrito Federal. Os serviços de solicitação 
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de seguro-desemprego e de emissão de carteira de 
trabalho estão suspensos, afetando a população. 

Nesta semana a categoria realizará a Feira do 
Servidor, que distribuirá bananas e abacaxis como for-
ma de protesto, promoverá vigília em frente ao Ministé-
rio do Planejamento e realizará a Marcha da Pressão, 
buscando a adesão também dos Parlamentares.

Portanto, Sr. Presidente, quero reiterar o meu 
apoio integral às justas e legítimas reivindicações dos 
servidores do Ministério do Trabalho e Emprego, além 
de destacar que o Sr. Ministro do Planejamento precisa, 
com urgência, rever sua posição. É imprescindível a 
retomada das negociações, para que a greve termine 
o quanto antes, e o atendimento à população possa 
ser restaurado e aprimorado.

E, para concluir, solicito a V.Exa. seja este pro-
nunciamento divulgado nos meios de comunicação 
da Casa.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. LELO COIMBRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB-ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho 
fazer um comunicado: acabou de ocorrer, no terminal 
da PETROBRAS em São Mateus, um acidente com 
grande vazamento de óleo, em muito comprometendo 
a pesca, a desova de tartarugas e o meio ambiente.

Esse exemplo é trazido a tempo e a hora, para 
mostrar aos Deputados e aos Estados os riscos por 
que passam as regiões produtoras na extração do óleo 
e gás. Entre os comprometimentos urbano e logístico, 
o do meio ambiente é o mais importante, por isso a 
Constituição Federal dá tratamento diferenciado aos 
Municípios e Estados produtores.

Faço este registro para que a Casa, no momen-
to em que o debate se faz de maneira tão acalorada 
e intensa, possa ter referências importantes. Ao mes-
mo tempo em que é justo que sejam contemplados 
os Estados não produtores, também é muito justa a 
reivindicação dos Estados produtores em virtude dos 
riscos naturais decorrentes da extração do petróleo 
e do gás.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acom-
panhei o PMDB na última votação.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, justifico meu 
voto na votação anterior.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
pressionei o painel na votação anterior, mas acompa-
nhei o partido.

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última na votação, acompanhei o partido.

O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, estava em processo de obstrução e não re-
gistrei meu voto, mas comunico que acompanhei a 
bancada do partido.

Também registro que, em nenhum momento, nos-
so processo de obstrução é referente ao mérito do pro-
jeto. O compromisso do PDT com a soberania nacional 
é muito claro, até porque gostaríamos de ir além dos 
contratos de partilha. Nosso modelo ideal é o monopó-
lio estatal do petróleo, aquele que vigorou durante 40 
anos e garantiu a existência da PETROBRAS.

A questão dos Deputados do PDT do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo refere-se justamente ao 
ambiente de desconfiança que se estabeleceu nes-
te plenário. Saída interessante para o Governo seria 
acenar com garantias para esses Estados, principal-
mente em relação às receitas correntes, pois qualquer 
alteração que as afete é algo que tanto a bancada do 
Rio de Janeiro quanto a do Espírito Santo não podem 
admitir, Sr. Presidente.

A SRA. BEL MESQUITA (Bloco/PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
conforme meu partido na votação anterior.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

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, faço 
uso da palavra para narrar fato de extrema importância: 
em Porto Velho, a Coordenadoria Municipal de Polí-
ticas Públicas para as Mulheres lançou, na semana 
passada, a Campanha 16 dias de Ativismo pelo Fim 
da Violência Contra a Mulher, que envolve a participa-
ção de entidades da sociedade civil e de defesa dos 
direitos humanos

Amanhã, no Mercado Municipal, haverá um ato 
em apoio à campanha, com a distribuição de uma fita 
branca aos homens daquela Capital, para que eles a 
portem em nome da paz e pelo fim da violência. É a 
maneira simbólica de os homens de Porto Velho ex-
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pressarem sua adesão aos 16 dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência contra as Mulheres.

A SRA. ANGELA PORTELA – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. ANGELA PORTELA (PT-RR. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putada Angela Portela, do PT de Roraima, votou com 
o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mais 
algum Deputado deseja fazer uso da tribuna? (Pau-
sa.)

O Presidente Michel Temer desceu ao plenário e 
está entabulando os últimos entendimentos para vota-
ção de importantes matérias nesta tarde/noite.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Rômulo Gouveia, 
do PSDB da Paraíba, que disporá de 2 minutos na 
tribuna.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em primeiro lugar, ressalto o impor-
tante o trabalho que o Presidente Michel Temer está 
realizando perante as Lideranças no sentido de se 
chegar a acordo que permita priorizarmos, ainda esta 
noite, como disse V.Exa., a votação da PEC nº 391, 
de 2009. (Manifestação das galerias.)

Os agentes comunitários de saúde e os agen-
tes de combate às endemias têm procurado a Casa 
na busca da aprovação dessa PEC de autoria do 
Deputado Raimundo Gomes de Matos – inclusive 
encontra-se nas galerias uma representação desses 
trabalhadores. Não me canso de dizer que a proposta 
é extremamente justa ao estabelecer um piso salarial 
para essas categorias, promovendo o devido reconhe-
cimento ao programa Saúde da Família, investimento 
feito na atenção básica à saúde. 

Portanto, Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, con-
forme fiz ontem, reitero a importância de priorizarmos 
essa PEC, como também de honrarmos o compromis-
so feito com os aposentados.

No meu Estado, tenho sido procurado por seto-
res preocupados com a necessidade de esta Casa, 
por meio de acordo, cumprir tal compromisso. Daí a 
importância de as Lideranças e o Presidente da Casa, 
que, como disse o Deputado Benedito de Lira, tem 
sido extremamente competente ao dar prioridade a 
matérias de interesse da sociedade, encontrarem os 
termos para um acordo. E, pelas experiências fantásti-
cas que tivemos este ano, acredito que hoje, mais uma 

vez, prevalecerá o bom senso, e serão priorizadas as 
matérias que a sociedade reivindica. 

Setores organizados para cá se deslocam numa 
demonstração de que a representação do povo tem de 
estar próxima a ele. E é nosso dever receber, seja no 
gabinete, seja nos corredores, seja nas Comissões, os 
diversos segmentos da sociedade que nos procuram. 
O mais importante é que o contraditório também pre-
valece nesta Casa, onde temos capacidade de dialogar 
e construir aquilo que é melhor para o País.

Portanto, Deputado Inocêncio Oliveira, novamente 
ressalto a importância do trabalho de V.Exa., dos de-
mais membros da Mesa e das Lideranças partidárias, 
em prol de um acordo que nos permita votar aquilo 
que tem prioridade na pauta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Manoel Salviano. 
S.Exa. dispõe de 2 minutos na tribuna

O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para 
solicitar ao Presidente da Câmara dos Deputados, 
Michel Temer, a votação da PEC dos agentes comu-
nitários de saúde. 

Na verdade, essa proposta teve início no meu 
Estado, o Ceará, quando foi lançada no Governo Tasso 
Jereissati. Posteriormente, ela se espalhou por todo 
o Brasil, e o Deputado Raimundo Gomes de Matos 
apresentou essa PEC, cujo alcance social é da maior 
importância, pois traz melhoria para a saúde do nos-
so povo. 

Em segundo lugar, venho também comunicar 
que a BR-116, no trecho entre o Município de Icó, no 
Estado do Ceará, e o limite com o Estado de Pernam-
buco, está praticamente intrafegável. Solicito, então, 
ao Ministério dos Transportes e ao DNIT que tomem 
providências urgentes, pois nesse trecho há intenso 
tráfego rodoviário.

Para concluir, Sr. Presidente, peço a V.Exa. au-
torize a divulgação da minha reivindicação quanto à 
BR-116 e à votação da PEC dos agentes comunitá-
rios de saúde. 

Muito obrigado. 
O SR. OLAVO CALHEIROS – Pela ordem, Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. OLAVO CALHEIROS (Bloco/PMDB-AL. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
votei com o PMDB na última votação.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Deputado Olavo Calheiros votou com o PMDB na úl-
tima votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
continuar chamando os oradores inscritos.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Ernandes 
Amorim. (Pausa.)

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Eliene 
Lima. (Pausa.)

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Átila Lins. 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Colbert 
Martins. (Pausa.)

Concedo a palavra à ilustre Deputada Sandra 
Rosado. (Pausa.)

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Darcísio 
Perondi. (Pausa.)

Com a palavra a Deputada Sandra Rosado. S.Exa. 
dispõe de 2 minutos na tribuna.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, an-
tes de entrar no assunto que me traz à tribuna, quero 
reafirmar a necessidade de a Casa votar a proposta 
dos agentes de saúde do nosso País. É preciso que 
a Câmara dos Deputados demonstre o seu reconhe-
cimento ao trabalho que os agentes de saúde vêm 
realizando em nosso País.

Sras. e Srs. Deputados, na minha cidade, Mosso-
ró, no Rio Grande do Norte, os agentes municipais de 
trânsito vivem momento de aflição. Os chamados “ama-
relinhos” cobram da Gerência de Transito e Transportes 
Públicos de Mossoró melhores condições de trabalho, 
pois exercem suas funções sem contar com o mínimo 
de segurança e, principalmente, preparo técnico para 
monitorar de forma adequada o trânsito local.

Chamo a atenção para esse fato, porque não bas-
ta somente as Prefeituras criarem agentes de trânsito 
como forma de melhorar o fluxo viário dentro das cida-
des. É preciso, antes de tudo, que ofereçam o mínimo 
de condições para que esses profissionais possam de-
sempenhar suas funções. E, antes de qualquer coisa, 
é obrigação de qualquer empregador dar segurança 
de trabalho a seus servidores – e, infelizmente, não é 
o que vem fazendo a Prefeita de Mossoró.

Exemplo dessa falta de segurança foi o incidente 
ocorrido na semana passada envolvendo o agente de 
trânsito Italo Thiago, alvejado por 3 tiros disparados 
por motoqueiros não identificados. O fato deixou os 
“amarelinhos” abalados e mais inconformados com a 
falta de estrutura para desempenhar sua função. Se 
usassem coletes à prova de bala, com certeza essa 
tragédia teria sido evitada. 

A Prefeitura, pura e simplesmente, fez concurso e 
não chamou todos os agentes necessários à realização 
do trabalho. A Prefeita de Mossoró tem tido enorme 
descaso tanto com os agentes de trânsito, quanto com 
os demais servidores públicos municipais.

O certo é que para fiscalizar e monitorar o trânsi-
to e o transporte público na cidade de Mossoró, faz-se 
necessário aumentar o efetivo existente. Hoje existem 
apenas 57 profissionais na rua, e, divididos em esca-
las, não passam de 20 agentes por turno.

Eles também necessitam de cursos de seguran-
ça, capacitação técnica e defesa pessoal para melhor 
desempenharem suas funções nas ruas.

Esses agentes passam a desempenhar a função 
depois de apenas 45 dias de capacitação, período con-
siderado insuficiente diante da relevância do serviço. 
É necessário o estabelecimento de um curso de for-
mação profissional de agente de trânsito. Enfim, saio 
aqui em defesa dos agentes de transito de Mossoró, 
e consequentemente em defesa da sociedade mos-
soroense, pois defendo a harmonia como forma de a 
cidade sair ganhando.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra ao ilustre Deputado Gerson Peres. S.Exa. 
dispõe de 2 minutos na tribuna.

O SR. GERSON PERES (PP-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, assistimos aqui a 
um impasse fácil de resolver: como diria o inesquecível 
Ulysses Guimarães, vamos votar. O que está ocorren-
do? Há impasse com relação ao projeto sobre distribui-
ção de royalties do pré-sal e ao PL nº 1, de 2007.

Para chegar a acordo, basta firmarmos a não 
obstrução de um e de outro, e a Mesa, muito bem di-
rigida pelo Deputado Michel Temer, colocar os projetos 
na pauta de votação.

Se estivesse ali sentado, o saudoso Presidente 
Ulysses Guimarães já teria dito: “Vamos votar”. 

O símbolo desta Casa é o voto. Depois de tanta 
conversa, os Líderes já estão certos de que a Casa quer 
votar e está madura para fazê-lo, Sr. Presidente.

Então, vamos votar agora, logo, o mais breve pos-
sível, o PL nº 1 e a matéria do pré-sal. Tudo agrada ao 
Brasil. E, ao resultado, temos de nos curvar.

Dizer que a Previdência vai falir, que não tem 
dinheiro para pagar, essa é uma conversa que eu já 
ouvi em outros Governos. O ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso deu uma prensa os aposentados 
com a instituição do fator previdenciário e o fim da pa-
ridade, e o Presidente Lula deu outra prensa cobrando 
desse segmento 11% de contribuição previdenciária. O 
Presidente Lula vai ter de promover novo aperto para 
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recuperar o possível déficit, que não é comprovado, 
na dimensão de esqueleto, de 3 milhões.

O Tribunal de Contas da União tem dados que 
mostram que não há déficit na Previdência. Basta se-
parar o cofre da arrecadação da União e estabelecer 
um cofre para a arrecadação da Previdência. Assim, 
vamos provar que a arrecadação da Previdência não 
é deficitária.

A nossa palavra aqui é uma só: está na hora do 
bom senso. Temos de seguir o bom senso, ir para o 
voto. Não adianta conversar mais, porque ninguém 
muda a opinião e a ideia dos que já se convenceram 
de que vão votar ambas as propostas da maneira como 
acham que devem.

Daí votaremos as outras matérias, como a dos 
agentes de saúde, que alguns acham que não devem 
ter um piso salarial. Por que não? São funcionários pú-
blicos! Trabalham com riscos! Precisam ganhar bem! 
Todos os funcionários públicos devem ganhar bem para 
exercer bem a sua profissão. A oportunidade agora é 
dos agentes de saúde. Então, vamos votar!

Depois, o Presidente tem o poder do veto. Pode 
vetar ou não quando achar conveniente. Esse negó-
cio de se acovardar, porque o Presidente vai perder 
prestígio, isso não existe na democracia. O Presidente 
está bem, tem quase 80% de aprovação, e é preciso 
respeitar isso.

Eram as considerações que eu gostaria de fazer, 
Sr. Presidente, além do apelo para todas as Lideranças 
no sentido de que está na hora de votar.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel 
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou dar 
a palavra rapidamente à Deputada Emília Fernandes; 
em seguida, vamos começar a votar outra vez.

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
registrar a presença da Vereadora Tania Ferreira e de 
mais 2 Vereadores da cidade de Gravataí, na grande 
Porto Alegre, e saudar todos os Parlamentares.

Quero também, neste 25 de novembro, Dia In-
ternacional da Não Violência contra as Mulheres, que 
marca o início da Campanha 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres, fazer um 
chamamento e um apelo à sociedade brasileira, aos 
Governos e ao Parlamento brasileiro para que, cada 
vez mais, dediquemos todo o nosso esforço e empe-
nho no enfrentamento de qualquer forma de violência 
contra as mulheres.

Vamos votar, Sr. Presidente, a PEC nº 590, de 
2006, que assegura a presença de mulheres nas Mesas 
da Câmara, do Senado e das Comissões de ambas 

as Casas, e também a PEC nº 47, de 2003, que inclui 
a alimentação como um dos direitos sociais previstos 
na Constituição.

Não à violência contra as mulheres! Dezesseis 
dias de ativismo para dizer não a qualquer forma de 
violência contra as mulheres – crianças, jovens e adul-
tas – que ocorra no País ou em qualquer parte do 
planeta.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ANTÔNIO ROBERTO (PV-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior. 

O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB-
SC. Sem revisão do orador.) – Na votação anterior, 
votei com meu partido, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
submeter ao Plenário um requerimento de retirada de 
pauta da medida provisória, para nos divertirmos um 
pouco enquanto se tenta um acordo.

REQUERIMENTO

“Requeremos a Vossa Excelência, nos 
termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, 
a retirada de pauta da MP 469/09 constante 
do item 01 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2009. – Ronaldo Caiado, Líder do Demo-
cratas.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas, an-
tes, para nos divertirmos mais, vamos votar um reque-
rimento que pede a quebra do interstício.

REQUERIMENTO

“Senhor Presidente, requeremos a Vos-
sa Excelência, nos termos do art. 185, § 4º do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
que seja concedida a verificação de votação 
do requerimento de retirada de pauta da MP 
469/09.

Sala da Sessões, 25 de novembro de 
2009. – Paulo Bornhausen, Vice-Líder do 
Democratas.”

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado Paulo Bornhausen. (Pausa.)

Para falar a favor, Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, o requerimento em votação visa à quebra 
do interstício nas votações da Medida Provisória nº 
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469, de 2009, que trata de dotação orçamentária para 
prevenção e, ao mesmo tempo, produção de vacina 
contra a gripe H1N1.

Neste momento, não só a Casa, mas também os 
telespectadores sabem que estamos utilizando o me-
canismo regimental de apresentar sucessivos reque-
rimentos com o objetivo de aguardar uma resposta da 
base do Governo, dos partidos que dão sustentação ao 
Governo, à proposta por nós encaminhada depois de 
exaustivas reuniões e discussões travadas hoje. 

Sugerimos a votação do que consideramos re-
almente urgente e relevante: exatamente o PL que 
reajusta o salário dos aposentados.

O que o Governo deseja? Que votemos uma 
medida provisória. Estamos de acordo em votar as 
PECs constantes da pauta. Na terça-feira, incluído na 
pauta o projeto de lei que reajusta os benefícios dos 
aposentados, suspenderemos a obstrução e votare-
mos. Aí, sim, teremos oportunidade de fazer justiça a 
8 milhões e 100 mil aposentados do País. 

O Governo prioriza o pré-sal e a capitalização da 
PETROBRAS, mas, no entanto, não se sensibiliza com 
a situação caótica e crítica vivida pelo aposentado.

Sr. Presidente, para chegarmos a bom entendi-
mento, a um ponto de concórdia, para que possamos 
atender todas as partes e fazer justiça, o Governo 
estando de acordo, na terça-feira, votaremos o proje-
to de lei que reajusta as aposentadorias. A partir daí, 
votaremos a medida provisória que, no próximo sá-
bado, trancará a pauta e todos os projetos do pré-sal, 
mantendo nossa posição contrária, com os destaques 
garantidos, com todo o processo muito bem adminis-
trado e presidido por V.Exa., para que não cerceiem 
as Oposições, a fim de debatermos cada um desses 
projetos. E, então, poderemos evoluir em toda essa 
pauta, como é desejo de V.Exa. e de todos nós.

O motivo de ainda estarmos encaminhando esse 
requerimento, portanto, é que estamos aguardando a 
decisão da base do Governo, que nos solicitou um tem-
po, o que é mais do que necessário, para que possa 
fazer um acordo. Firmado o acordo, ele será cumprido, 
não haverá nenhuma quebra de compromisso feito. Com 
isso, vamos pacificar o Plenário para as discussões 
acerca de royalties, participação especial, distribuição 
aos Estados e Municípios. E, nesse momento, quem 
falará mais alto – e sempre falou – será o Plenário, a 
decisão da maioria.

O Democratas encaminha o voto “sim” ao re-
querimento de quebra de interstício, a fim de haver 
um prazo maior para analisarmos essa medida provi-
sória. E aguarda a resposta do Governo em relação 
a nossa proposta. 

Sem mais, Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. o 
tempo concedido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar contra, concedo a palavra ao Deputado Eduardo 
Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, o requerimento é 
protelatório. Isso tem sido uma norma habitual por 
parte da Oposição.

Vocês que estão em casa assistindo à TV Câma-
ra, certamente poderão pensar que a Oposição está 
preocupada em resolver o problema do aposentado e 
votar a matéria do pré-sal. Ledo engano. Na verdade, 
o aposentado está sendo utilizado como massa de 
manobra para dificultar a aprovação da mudança do 
marco regulatório do petróleo na camada do pré-sal, o 
que envolve interesses de petroleiros, interesses muito 
profundos e caros.

Certamente, ao se discutir o regime de partilha, 
ao transferir a propriedade desse petróleo, que antes 
pertencia às petroleiras e passa a pertencer ao Es-
tado brasileiro, quebra-se o status quo, os interesses 
privados que rondavam o petróleo nacional. Como o 
aposentado entra nisso? 

Se indagarmos do Sr. José Serra, candidato a 
Presidente da República se concorda com esse projeto 
que a Oposição e seu partido estão defendendo, ele 
falará que não, como fez o Presidente anterior, Fernan-
do Henrique Cardoso, que, até em algum momento, 
taxou esse segmento de trabalhadores brasileiros de 
vagabundos.

Sabemos que a recuperação do salário mínimo, 
durante o Governo do Presidente Lula, fez com que o 
que era piso, que sequer dava para comprar um qui-
lo de feijão, levasse o brasileiro a ter maior poder de 
compra.

Há no Brasil cerca de 22 milhões de aposen-
tados e pensionistas e uma quantidade grande de 
trabalhadores do setor público e privado que totaliza 
entre 37 a 40 milhões de brasileiros, que ganham um 
salário mínimo.

O aumento do poder de compra permitiu que a 
economia brasileira crescesse e diminuísse a diferen-
ça abissal que existia entre o pico da pirâmide social 
e a sua base. É esse Brasil com maior igualdade que 
queremos. 

Aqueles que discutem em favor dos aposentados, 
neste momento, provocaram esse fosso social que te-
mos buscado corrigir, essa desigualdade. Aqueles que 
pensavam que o Brasil se confortaria com esse mínimo 
e máximo, uma diferença grande, não se conformam 
que esse mínimo e o máximo sejam diminuídos para 
que haja a verdadeira igualdade material neste País, 
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que se acostumou a viver com desigualdade social. 
Há pessoas que acham bonito alguém ganhar 100 
vezes mais e o outro ganhar 100 vezes menos. Esse 
Brasil não queremos. Queremos um Brasil com mais 
igualdade. Um País com mais igualdade faz com que 
a riqueza sirva a todos os brasileiros e não apenas a 
alguns.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
encaminha “sim” e refuta total e cabalmente o argumen-
to do Parlamentar que acabou de falar, Parlamentar 
que se presta à sistemática de proferir mentiras.

Falta um ano e um mês para acabar o Governo 
do Presidente Lula, mas ele levou na barba, no bigode 
os aposentados, os trabalhadores. Não deu aumento 
aos aposentados, embora esteja no fim seu Governo. A 
saúde está sucateada, a segurança arrasada em todo 
o Brasil, o agricultor falido. No entanto, todos têm de 
ouvir esse tipo de conversa lembrando o ex-Presidente. 
Ex-Presidente é o Lula, porque o último Presidente foi 
o Luiz Inácio Lula “Viajando” da Silva, que estava numa 
situação precária, muito mal em termos políticos. Só 
deu uma melhorada porque o preço da comida está 
baixo, porque o agricultor está falido, abandonado, 
maltratado, e ainda temos de ouvir conversa como a 
que ouvimos há pouco.

Lembramos muito de Charles Chaplin, ao realizar 
o filme O Ditador, durante a Segunda Guerra Mundial, 
em paródia que fez sobre Adolf Hitler, endeusado pelo 
Ministro das Comunicações Joseph Goebbels. Vivemos 
hoje uma era goebbeliana da apologia da liderança 
passageira.

Do que o Brasil precisa é de um Parlamento e de 
instituições fortes e não de conversa fiada.

O SR. EDUARDO AMORIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. EDUARDO AMORIM (PSC-SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

Muito obrigado.
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 

a palavra para orientar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
orienta, nessa proposta de quebra de interstício, a 
continuação da nossa pressão, para que a pauta da 

Câmara tenha não arranjos de última hora, cartórios 
de novo, sem nenhuma alteração fundamental, sem 
nenhuma demanda real da sociedade brasileira que 
não o preceito constitucional do concurso público para 
o provimento desse tipo de serviço. 

Queremos, sim, a apreciação, a discussão ele-
vada da situação dos aposentados. Há um projeto 
pronto para ser examinado por esta Casa. Certamente, 
aqueles que são contra pelo menos alguma alternativa 
vão oferecer. Queremos, sim, discutir a situação dos 
agentes de saúde. Queremos avançar inclusive nessa 
medida provisória, que é boa.

Agora, se não há sinalização efetiva, temos de 
continuar na obstrução.

O SR. FÁBIO FARIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN-RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “não” ao 
requerimento.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
vota “não”.

Como vota o PP? (Pausa.)
O Bloco, como vota?
O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN-RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Bloco vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PR? (Pausa.)
Como vota o PP? (Pausa.)
Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PDT? (Pausa.)
Como vota o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, ao assistirmos ao discurso do 
Deputado do PT fica claro o desespero. Não há nada 
pior na vida política do que quando o político perde o 
discurso. O Parlamentar perdeu o discurso. Ele, sim, 
usou o aposentado como massa de manobra, até hoje, 
para chegar ao poder e agora virou as costas aos 
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aposentados. Com isso, estão agora desesperados, 
porque, se não fosse uma ação direta nossa, nesse 
trabalho, a fim de que pudéssemos recuperar um pro-
jeto para reajustar as aposentadorias e as pensões, 
esses estariam no córner, escanteados, sem a menor 
chance de ter amanhã suas vozes ouvidas ou sequer 
sensibilizando a base do Governo.

Por isso, Sr. Presidente, com muita tranquilida-
de, com muita serenidade, quero pedir o voto “sim” ao 
requerimento de quebra de interstício, com o objetivo 
de alongarmos a discussão da medida provisória, com 
todos os requerimentos que estão aí, aguardando exa-
tamente aquilo que estamos esperando, um acordo 
para uma proposta apresentada por nós, feito a 4 mãos: 
base do Governo, as oposições, para que tenhamos 
uma pauta produtiva, com posições opostas, mas pelo 
menos podendo colocar em pauta não apenas o que 
é interesse do Executivo, mas aquilo que é interesse 
do povo brasileiro e dos aposentados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PDT?

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PDT-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PDT vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
vota “não”.

Como vota o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP enca-
minha o voto também “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
E o PR? (Pausa.)
O SR. ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ (PTB-

AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta-
mos no aguardo do posicionamento do Governo, que 
negociou com as centrais sindicais há algum tempo, 
mas que literalmente não atendeu minimamente à 
questão dos aposentados e agora sinaliza com uma 
nova negociação. 

Que se faça a negociação, mas que se coloque 
o projeto em votação nesta Casa! É um direito parla-
mentar votar o projeto nesta Casa! 

Faço um apelo a V.Exa. para colocar novamente 
em votação o PLP nº 1. Precisamos votar esse projeto 
nesta Casa! Aí cada um vota como quiser. Afinal de 
contas, a Constituição brasileira diz que o Parlamento 
define onde vão ser aplicados os recursos. 

Enquanto não há esse acordo, encaminhamos 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos 
votaram? (Pausa.) 

O PR já votou? (Pausa.)
O Bloco já votou. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 

Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 

mesa requerimento de retirada de pauta da medida 
provisória. 

REQUERIMENTO

“Requeremos a Vossa Excelência, nos 
termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, 
a retirada de pauta da MP 469/09 constante 
do item 01 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2009. – Ronaldo Caiado, Líder do Demo-
cratas.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo 
Bornhausen, que falará a favor da matéria.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, estamos assistindo a uma série de votações 
importantes para o Brasil. Mas, nos últimos dias e 
meses, tem assumido o papel do Governo perante o 
Congresso Nacional uma maioria estabelecida nesta 
Casa que resolveu atropelar, tratorar o direito sagrado 
de discussão que tem o Parlamento brasileiro. 

Quando estamos discutindo o pré-sal, nós esta-
mos tratando de uma ambição eleitoral e deixando ao 
lado e do outro lado, que é o lado correto, o lado da 
visão de futuro do Brasil, uma discussão mais aprofun-
dada sobre as questões das mazelas regionais, das 
diferenças, das dificuldades, mas ao mesmo tempo 
também do direito adquirido de uma série de Estados 
brasileiros à produção.

Estamos, por obra e arte do Governo, inverten-
do uma noção básica de que a divisão só se dá com 
aqueles que têm e que podem distribuir. E o que se 
faz com esse projeto é concentrar recursos na União 
e fazer com que os Estados produtores e os Estados 
não produtores fiquem se digladiando sobre o osso e 
não o filé mignon. O Governo faz isso, e o Presidente 
Lula, com maestria, traz essa discussão e põe aqui 
uma discussão irreal.
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Quero chamar a atenção para esse fato, pois de-
veremos discutir com profundidade a questão, atender 
a todos e fazer com que haja uma desconcentração 
de recursos da União, em detrimento dos Estados e 
Municípios, dando a preferência, na distribuição dessa 
riqueza, a Estados e Municípios, preservando o Rio 
de Janeiro, o Espírito Santo, São Paulo, Pernambuco, 
trazendo a todos os Estados, ao Estado de Santa Ca-
tarina, a condição de termos a verdadeira repartição 
desses recursos, que são recursos do futuro. E por 
que essa pressa, esse açodamento?

Agora, volto a dizer, Sr. Presidente, que há ou-
tras coisas. Esse Governo que se transforma no Go-
verno do apagão, do apagão das relações exteriores, 
um Governo que abandonou o MERCOSUL para ir 
tratar de Honduras, do Oriente Médio, e que faz com 
que tenhamos agora de conviver com Hugo Chávez 
no MERCOSUL, sem necessidade nenhuma. É um 
projeto construído pela Nação brasileira. 

Tenho pena deste Governo que faz atabalhoa-
damente esse tipo de opção, um Governo que tem 
toda a presteza de pedir à ANEEL que vá à Light para 
saber o que aconteceu no apagão do Rio de Janeiro, 
mas não faz a mesma diligência no apagão da Dilma. 
Este Governo que traz uma agenda equivocada, elei-
toreira a este Congresso Nacional, num ano de im-
portância, que se esqueceu das reformas necessárias 
para o Brasil em nome daquelas eleitoreiras. Diz que 
vai retirar os impostos, em janeiro, fevereiro e março 
sobre o material escolar. Tudo bem, mas é eleitoreiro. 
Não é uma política de longo prazo, consistente, não é 
uma diminuição de impostos para a sociedade, que é 
o que desejamos.

Quero deixar claro que estamos usando a voz, a 
vez e o tempo de tudo o que é necessário e possível 
fazer para dizer isso ao Brasil.

Quanto ao requerimento, somos favoráveis, por-
que queremos um acordo. Por enquanto, o Governo 
não voltou a este plenário.

Portanto, votamos “sim”.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2° Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Eduardo 
Valverde, que falará contra a matéria.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, gosto de fazer este 
enfrentamento com a Oposição, até porque fazer de-
magogia é fácil. 

No passado, governavam e, por ora, fazem dema-
gogia com aquilo que não fizeram no passado. Óbvio 

que hoje é mais fácil fazê-lo. No tempo deles, tínhamos 
em torno de 22 milhões de aposentados e pensionis-
tas, que ganhavam 1 salário mínimo, que era abaixo 
de 100 dólares. No Governo Lula, temos em torno de 
17 a 18 milhões de brasileiros, aposentados e pensio-
nistas, que têm seu benefício previdenciário pautado 
no salário mínimo, que hoje ultrapassa 200 dólares. E 
há 7 milhões que ganham acima de 1 salário mínimo, 
que têm tido aumentos de acordo com a inflação, não 
perderam o poder de compra. 

O embuste que se fala segundo o qual a quan-
tidade de salário mínimo recebido no passado é a 
mesma de agora baseava-se naquele salário mínimo 
com baixo poder de compra. É essa comparação fa-
juta que querem fazer. Infelizmente, valem-se da falta 
de informação, da ingenuidade de pessoas que ultra-
passaram certo patamar de idade e não têm acesso 
à informação, para fazer demagogia. 

Se fossem consultados aqueles 17 milhões que 
ganham 1 salário mínimo, com o atual poder de com-
pra, graças à política de elevação do salário mínimo 
do Presidente Lula, que permite que esse aposentado 
e pensionista que ganha 1 salário mínimo tenha poder 
de compra real e não fictício, certamente, não fariam 
essa comparação. Querem manter aquele embuste de 
fazer comparações em quantidade de salário mínimo, 
como se não tivesse subido o valor real do salário mí-
nimo ao longo desse tempo todo, como se o aumento 
daqueles que ganham acima do salário mínimo não 
fosse corrigido de acordo com a inflação, como manda 
a Constituição Federal. 

Há um processo de acordo com as centrais sin-
dicais e a COFAB, sabemos que há necessidade, que 
o Brasil está equilibrado em termos fiscais e há res-
ponsabilidade para se manter os investimentos. Há 
responsabilidade de continuidade, daquela política 
de inclusão social que no passado se esqueceram, 
não realizaram.

Agora, é fácil, na condição de Oposição, utilizar-
se daquilo de que não falavam e não praticavam no 
passado. É diferente do nosso discurso. Falávamos, 
no passado, que iríamos fazer um País de iguais e é o 
que estamos fazendo neste exato momento. Por isso, 
causamos tanto rancor.

Não é sem razão que o Presidente anterior – vou 
falar o nome dele: Fernando Henrique Cardoso – teve 
elevada taxa de rejeição popular, ultrapassando 50%. 
Nenhum candidato, nem mesmo o Serra, quer o apoio 
de FHC, porque leva para baixo... 

(O microfone é desligado.)
O SR. EDUARDO VALVERDE – O apoio de FHC 

torna qualquer candidato da Oposição inviável. FHC! 
O nome dele é FHC! Estão repudiando seu passado; 
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estão escanteando seu Presidente. Por que não assu-
mem que FHC apoia Serra, apoia Aécio? Porque os 
2 são a continuidade daquele Governo, que levou seu 
ex-Presidente a ter 50% de rejeição popular. Aquele 
País não serve ao povo brasileiro, aquele País serve 
àqueles que se beneficiaram de todas as privatizações: 
as petroleiras. São essas petroleiras que querem invia-
bilizar o regime de partilha, porque quebra o regime de 
concessão e enriquece petroleiras internacionais que 
abocanharam, no processo de leilão, os bons campos 
de petróleo no Brasil.

O SR. CAMILO COLA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ca-
milo Cola votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
orientação das bancadas.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. 
Presidente. O PT vota “não”.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Governo, “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Go-
verno, “não”.

PMDB? 
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-

RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O PT 
já anunciou o voto “não”.

PSDB, Deputado Duarte Nogueira?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vai acompanhar o requerimento de retirada. 
Entendemos que não há nenhuma harmonia no Ple-
nário. A base do Governo está totalmente dividida. Vejo 
que alguns Deputados governistas estão se perdendo 
no discurso e tentando recuperar disputas e derrotas 
obtidas no passado. No entanto, o Brasil precisa olhar 
para o futuro. E o futuro para o qual o atual Governo 
tem olhado é o futuro do seu partido e não para o fu-
turo do País.

Quando estávamos aqui discutindo a questão dos 
royalties do petróleo, procurando preservar o ganho 
que o Brasil teve ao longo da vigência da Lei Geral do 
Petróleo, nós chamávamos a atenção porque isso era 
um campo perigoso. E o Governo acaba de verificar 
que, na verdade, ele entrou num terreno perigoso, por-
que ele trouxe instabilidade para o passado e para o 
futuro e não tem colocado nada no lugar.

Portanto, precisamos discutir isso com mais qua-
lidade...

(O microfone é desligado.)
O SR. JOÃO MAIA (PR-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PR, 

“não”.
O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PMDB-

RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, votei de acordo com o partido nas votações 
anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PP? 
(Pausa.)

DEM?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, o motivo do nosso requerimento 
está claro. É um processo de que todos têm conhe-
cimento. Nós estamos avançando num entendimento. 
Esse entendimento é exatamente o de pressionar para 
que o Governo priorize e autorize a sua base a fechar 
um acordo para que o projeto dos aposentados entre 
na pauta na próxima terça-feira.

Sendo assim, Sr. Presidente, nós da Oposição 
sairemos do processo de obstrução, votaremos a ma-
téria de hoje, as PECs que estão propostas, e vamos 
avançar numa posição clara de enfrentamento aos 
partidos da base do Governo em relação aos proje-
tos pautados. 

É importante que nós possamos realçar um pou-
co aquilo que construímos neste Brasil antes de o PT 
chegar ao Governo. O PT se acha dono e se coloca 
como autor de todas as mudanças. Na verdade, nada 
mais fez do que herdar uma estrutura. À época, nós 
fizemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, implanta-
mos um PROER, construímos aquilo contra o que 
eles votaram, que foi exatamente o Plano Real. E, aos 
poucos, Sr. Presidente, o Brasil foi mostrando essa 
capacidade e essa competência de ser competitivo 
internacionalmente.

Hoje eles renegam esse passado, apesar de se 
beneficiarem dele. Tenho certeza absoluta de que os 
aposentados...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-

putado Caiado, o DEM encaminha... “Sim”.
O SR. LÁZARO BOTELHO (PP-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Partido Progressista en-
caminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PP, 
“não”.

PDT?
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O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PDT-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – PDT, “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. URZENI ROCHA (PSDB-RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei, nas 
votações anteriores, com a orientação do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
PTB?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
importante que esta discussão tenha chegado a este 
ponto, porque até algum tempo atrás poucos discutiam 
a questão dos aposentados. Hoje, graças a Deus, um 
grande número de Parlamentares e de partidos partiu 
em defesa dos aposentados. Até a grande imprensa, 
que nunca se preocupou com os aposentados, hoje 
está dando notícia referente aos aposentados.

Portanto, Sr. Presidente, se nós não votarmos 
esta medida provisória, esgarçaremos ainda mais a 
questão do acordo, e haverá a possibilidade de se vo-
tar algo que interessa a aposentados e pensionistas. 
Na semana passada eles estiveram aqui – é claro que 
dormindo de forma insólita nos corredores de acesso 
à Câmara dos Deputados, porque não lhes foi dada a 
atenção que nós estamos reclamando.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que esta votação 
nos permitirá facilitar a perspectiva de votação...

(O microfone é desligado.)
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Nós vamos 

votar “não”, Sr. Presidente, justamente por isso. Que-
remos votar o PL 1/07; queremos que seja colocada 
em plenário a votação do fator previdenciário; espera-
mos também que a recuperação das perdas possa vir 
a plenário, até porque todos os aposentados esperam 
uma resposta desta Casa.

A culpa não é só do outro lado, não, do Execu-
tivo. A culpa é desta Casa também. Tenho certeza de 
que todos os Deputados têm pai e mãe e por eles têm 
de pensar neste momento, a não ser que seja filho de 
chocadeira. Aí não precisa preocupar-se com aposen-
tados e pensionistas.

Tenho certeza de que nós, ao retirarmos de pau-
ta este projeto, teremos a oportunidade de discutir de 
forma propositiva e de incluir na pauta os projetos que 
interessam a aposentados e pensionistas, o que, sem 
dúvida nenhuma, é extremamente importante neste 
momento.

O ano está acabando. Daqui há pouco o Governo 
vai emitir medida provisória goela abaixo; o que quer 
pagar, de pouco caso, com toda a falta de atenção a 
aposentados e pensionistas. Por isso, queremos a re-
tirada a pauta e garantir a votação de aposentados e 
pensionistas, o que é uma obrigação de todos nós.

Obrigado, Sr. Presidente. O voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 

Presidência vai restringir a 1 minuto o encaminha-
mento.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei o Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSC? 
(Pausa.)

O SR. CIRO PEDROSA (PV-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PV, Sr. Presidente, orien-
ta “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSC? 
(Pausa.)

PPS, nobre Líder Fernando Coruja?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só um 
questionamento. V.Exa. poderia informar a verificação 
em segundos, porque agora...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
zessete horas, 40 minutos e 7 segundos.

O SR. FERNANDO CORUJA – Quarenta minu-
tos e sete segundos?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É.
O SR. FERNANDO CORUJA – Bom, então eu 

encaminho “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-

caminha “sim”.
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

40 minutos? Quarenta ou 41? V.Exa. falou 40 minutos, 
não é? Bom, então já deu a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mas 
não está na hora. Eu não votei ainda. (Risos) Estão 
muito apressados.

O Presidente Michel Temer retirou-se para con-
cluir o entendimento. Eu acho que dentro de poucos 
instantes ele poderá voltar à Mesa. Então, vamos con-
tinuar trabalhando até que ele volte.

PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSOL, 

“sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência prorroga a sessão por 1 hora.
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco orienta “não”.

Mas, antes, eu gostaria de aproveitar a oportu-
nidade, Sr. Presidente, e registrar que a COBAP e as 
centrais sindicais sentaram-se à mesa e discutiram 
uma proposta para levar ao Governo que atende per-
feitamente aos aposentados. Ou seja, aos aposentados 
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que ganham acima do mínimo, Sr. Presidente, que o 
Governo pelo menos pense no sentido de poder ga-
rantir a esses aposentados e pensionistas a inflação 
e 80% do PIB. É o mínimo que podemos fazer para os 
aposentados neste momento, considerando principal-
mente que esta Casa é devedora de algumas ações 
em favor dos aposentados.

Queremos que o Governo avalie criteriosamente 
essa proposta da COBAP, das centrais sindicais, que 
vem ao encontro dos interesses dos aposentados. 
Portanto, queremos votar a política de correção per-
manente do mínimo, mas é importante que o Governo 
manifeste interesse também em garantir a inflação e 
80% pelo menos do PIB, para atender aos aposenta-
dos que ganham acima do mínimo.

Era isso, Sr. Presidente.
A SRA. DALVA FIGUEIREDO (PT-AP. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o requerimento que pede a retirada de pauta 
da MP 469, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como 
se acham. Os que são contrários levantem o braço. 
(Pausa.)

REJEITADO.
O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP) – Ve-

rificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Veri-

ficação concedida.
Verificação conjunta.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP) – É claro. Con-

junta.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. 
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter 
início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
mocratas em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado Jorginho Maluly.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas comunicar a esta Casa que agora há pouco 
se encerrou a cerimônia de entrega de uma honraria 
que eu considero uma das mais importantes desta 
Casa, que é o Prêmio Darcy Ribeiro, concedido pela 
Comissão de Educação e Cultura da Casa.

Sr. Presidente, foram homenageados a SOS Mata 
Atlântica, pelo trabalho feito em parceria com as es-
colas; a ABMES, que representa o ensino superior 
privado do Brasil; o projeto dos garotos da comunida-
de Coque, da cidade de Recife; além da Profa. Maria 
Radespiel.

Sr. Presidente, quero parabenizar a Presidenta 
Maria do Rosário. O Deputado Marco Maia represen-
tou a Mesa agora há pouco, no Salão Nobre. Era esse 
o registro. E parabenizar os homenageados pela Co-
missão de Educação.

E aproveito para orientar em nome do Democra-
tas: estamos em obstrução.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bancada 
do PSOL está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSOL 
em obstrução. DEM em obstrução.

A Presidência solicita a todos os Srs. Parlamenta-
res presentes nas dependências da Casa que venham 
ao plenário e permaneçam em plenário, pois vamos ter 
várias votações. Esperamos o acordo do Presidente 
Michel Temer para que possamos votar várias PECs 
hoje, como a PEC 471, a PEC 491 e tantas outras que 
estão na pauta. 

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, voto “sim”, em favor do 
aposentado.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS muda para 
obstrução, também em defesa dos aposentados bra-
sileiros.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, convocamos os 
Deputados para que venham ao plenário. Teremos 
certamente várias votações nominais. A Oposição está 
fazendo uma obstrução contra os projetos do pré-sal. 
Os aposentados são um escudo. O problema são os 
projetos do pré-sal. Nós queremos votar os projetos 
do pré-sal e estamos tratando de uma solução para 
os aposentados.

Portanto, como vamos ter várias votações nomi-
nais, é importante permanecer em plenário.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB solicita a alteração da orientação de voto, de 
“sim” para obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSDB 
em obstrução.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares para 
que venham ao plenário, para que possamos continuar 
a discussão e a votação desta importante matéria.

Continuando a lista dos oradores, Deputado Dar-
císio Perondi. (Pausa.)

Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)
Deputado Acélio Casagrande. (Pausa.)
Deputada Rose de Freitas. (Pausa.)
Deputado Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, todos nós estamos assistin-
do, ao longo dos anos, especificamente neste último 
período legislativo, à Oposição ao Governo sempre 
jogar a culpa para não votar matérias, em projetos que 
nem na pauta estão, para não ser clara com a opinião 
pública e afirmar que está contra algumas matérias 
que se encontram na pauta ou que estão prestes a 
adentrar na pauta.

Sr. Presidente, isso é uma forma de querer en-
ganar a opinião pública. Isso é uma forma, Sras. e Srs. 
Deputados, de acharem que o eleitorado brasileiro, que 
a opinião pública brasileira não sabe a que está assis-
tindo nesta Casa, quando na verdade está.

Por isso, Sr. Presidente, precisamos levar ao co-
nhecimento público essa manobra da Oposição, de ser 
contra o pré-sal e querer chamar para a pauta projeto 
que na verdade não está pautado. Não precisamos 
aguentar mais isso, nem suportar mais isso. Vamos vo-
tar, dizer à Oposição que, na verdade, ela está contra o 
pré-sal; ela não quer que todos os Estados brasileiros, 
especificamente os mais pobres, tenham direito à parti-
cipação nos royalties, porque se sentem perfeitamente 
contemplados da forma em que estão.

É por isso que a bancada do Nordeste, a banca-
da do Norte e a bancada de outros Estados, que são 
favoráveis à distribuição equitativa dos recursos dos 
recursos, dos royalties do pré-sal, estão na verdade 
contra esses que tratam dessa forma o Nordeste e as 
regiões mais carentes do País.

Vamos enfrentar a Oposição. Vamos mostrar e 
provar que essa argumentação, de não querer votar 
os projetos pautados em decorrência de projetos fu-
turos, significa uma enganação da população. E por 
isso temos de repudiar.

Era só isso, Sr. Presidente. Agradeço a V.Exa. Va-
mos convocar todos os integrantes da base do Governo, 
dos partidos aliados, todos aqueles que são favoráveis 
ao pré-sal, que sabem que essa descoberta...

(O microfone é desligado.)

O SR. WILSON SANTIAGO – E o andamento 
desses projetos é essencial para a economia do País, 
nos futuros anos, e também para a Nação brasileira. 

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência convoca os Srs. Parlamentares presentes nas 
diferentes dependências da Casa a virem ao plenário. 
Estamos em pleno período de votação nominal pelo 
sistema eletrônico.

Determino que se acionem as campainhas, para 
informar...

Estão presentes na Casa 470 Sras. e Srs. Depu-
tados. Já registraram no painel 447. Por isso, não há 
motivo para não haver quorum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra, continuando o período de breves comuni-
cações, ao ilustre Deputado Antonio Carlos Pannun-
zio. (Pausa.)

O SR. MILTON BARBOSA (PSC-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSC está em obstrução, 
Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, o que me traz aqui 
é comunicar a V.Exa. e à Casa um veto a um projeto 
de lei que por si só fala da dimensão do estadista que 
se prestou a este serviço.

Refiro-me ao projeto de lei que foi aprovado nes-
ta Casa e no Senado Federal; passou pela Comissão 
de Constituição e Justiça de ambas as Casas; é um 
projeto de lei sem nenhuma ambição, sem nenhuma 
polêmica política contida no mesmo; é um projeto de 
lei que prestava homenagem a um educador emérito 
que dedicou sua vida à educação e que foi inclusive, 
Srs. Parlamentares e Sr. Presidente, Deputado Fede-
ral. Refiro-me ao Prof. Arthur Fonseca, que foi objeto 
de homenagem desta Casa e do Senado Federal, que 
lhe concedeu por projeto de minha iniciativa o nome 
“Professor Arthur Fonseca” ao campus da Universidade 
Federal de São Carlos, no Município de Sorocaba.

Por mais estranho que pareça, Sr. Presidente, 
esse projeto de lei foi vetado pelo Presidente da Repú-
blica. Alegou S.Exa. inconstitucionalidade, dizendo que 
vem de encontro (sic) – “de encontro” – à autonomia 
administrativa, financeira e didática das universidades 
federais. E isso o obrigava a fazer o veto.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, não há 
similar na história da República. Não há nenhuma justi-
ficativa como esta: que o Presidente da República tenha 
usado do dispositivo do veto para contestar a vontade, 
não mais de um Deputado, não mais do povo de uma 



67004 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

cidade, mas para contestar a vontade do Parlamento 
brasileiro, atendendo a uma “pressãozinha” política 
da Reitoria da Universidade Federal de São Carlos, 
que em dado momento viera me pedir que retirasse 
o projeto de lei porque queria homenagear só com 
pessoas ligadas a ele. Em outras palavras: ligadas a 
certos núcleos do PT.

Sr. Presidente, argumentei que isso era prerro-
gativa constitucional nossa e que, portanto, não abriria 
mão. No entanto, o estadista que nos governa se presta 
a cometer esse deslize, desrespeitando a Constituição 
e, mais do que isso, desrespeitando o povo brasileiro, 
que se manifesta através de seus representantes nesta 
Casa e no Senado da República.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/

PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, na votação anterior, o Deputado Rocha 
Loures, se aqui tivesse estado, teria votado com o 
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
tinuando o período de breves comunicações...

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, nós já estamos com 18h52min. Encerramos esta 
votação. V.Exa. deve prorrogar a sessão por 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não, 
já prorroguei.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Já foi pror-
rogada a sessão por 1 hora?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Já 
foi. Encerra-se às 19h40min. Se não houver acordo, a 
tendência é a de encerrar a sessão.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Presidente, 
eu vou insistir: eu acho que nós temos de perseguir 
o acordo. A bancada do Rio de Janeiro entrou em 
obstrução pela questão do pré-sal; a bancada do Rio 
Grande do Sul também vai entrar em acordo por cau-
sa do pré-sal; a bancada do Nordeste também. E nós 
vamos chegar não sei aonde.

O que temos de saber é da nossa função aqui, 
neste momento, e da nossa obrigação, qual seja votar 
a medida provisória. Então, Sr. Presidente, é funda-
mental que tenhamos aqui uma disposição – e faço o 
último apelo – de votar esta medida provisória e fazer 
a discussão das PECs, que certamente acontecerá 
de imediato.

Eu peço aos Srs. Líderes que reflitam sobre esta 
minha solicitação, para que possamos avançar, Sr. 
Presidente, porque não é possível nós ficarmos 2 dias 
da semana... Até não discuto os motivos. Eles são vá-

lidos? São válidos. Ninguém é dono da verdade. Ago-
ra, nós precisamos avançar. Hoje é quarta à noite, e 
nós precisamos votar pelo menos as PECs que estão 
aguardando, em sessão extraordinária, e a medida 
provisória que fatalmente vai trancar a pauta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Faço 
minhas as palavras de V.Exa.

É fundamental que haja o acordo. Deixaríamos 
a discussão do projeto de lei que trata do royalty de 
petróleo para a próxima terça-feira. Votaríamos esta 
MP e as PECs. Então, seria muito fácil. A Oposição 
poderia chegar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Líder José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, até para que 
possamos ir na direção do orador que me antecedeu, 
votar a medida provisória e dar curso aos trabalhos 
da Casa, é crucial que os Srs. Deputados venham vo-
tar, para que tenhamos uma ideia precisa do quorum 
disponível na Casa. Não se trata apenas desta vota-
ção, mas também das votações seguintes, relativas a 
emendas constitucionais.

Portanto, apelo aos Srs. Deputados, especialmen-
te do PSDB, para que venham a plenário votar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
nobre Líder modifica a votação, de obstrução para 
“sim”.

O PSDB muda a orientação, através do Líder 
José Aníbal, de obstrução para...

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Ainda não, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ain-
da não.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Jorginho Maluly.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocên-
cio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, o que me traz à 
tribuna é uma homenagem.

Nós todos estamos aqui, principalmente, por 2 
razões. A primeira, é claro, devemos aos nossos elei-
tores, que nos escolheram e nos trouxeram para cá. 
Mas, antes disso, antes de sermos Deputados Fede-
rais, somos filhos de alguém, temos nossas origens e 
as nossas raízes.

Faço este pronunciamento porque no último dia 
22 de novembro se comemorou o dia nacional do Lí-
bano. E aprovei, na Comissão de Educação, projeto 
que transformou o dia 22 também no Dia Nacional da 
Comunidade Libanesa no Brasil.
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Então, Presidente Inocêncio, em homenagem 
às minhas origens, ao meu avô e à minha avó, que 
não estão mais aqui, que vieram para este País for-
mar o Brasil, assim como vieram os espanhóis, por-
tugueses, alemães, japoneses, chineses, coreanos, 
italianos, negros, enfim todos aqueles que fazem do 
Brasil esta mistura de raças que faz a grandeza do 
povo brasileiro.

Quero homenagear as autoridades libanesas, em 
nome do Sr. Embaixador George Siam e em nome do 
Cônsul-Geral Joseph Sayah, que tanto no domingo, 
no Clube Monte Líbano, em São Paulo, quanto ontem, 
aqui, na Embaixada do Líbano... Fomos recebidos pelo 
Embaixador para um coquetel em homenagem ao dia 
do país de origem da minha família.

Então, ficam registrados a nossa honra e o nosso 
orgulho da nossa raiz.

Aproveitando estes segundos finais, Sr. Presiden-
te, quero fazer também uma homenagem aos agentes 
de saúde que estão aqui. Sou ex-Prefeito da minha 
querida Mirandópolis. Vivi no interior, sou do interior. 
V.Exa. que é médico, Presidente Inocêncio, sabe da 
importância desses profissionais na vida das pessoas 
do interior do Brasil.

Para respeitar o Regimento, concluo e agradeço 
a V.Exa. por permitir mais alguns segundos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Líder José Aníbal.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape-
nas dizer que há um acordo de procedimentos para o 
plenário de hoje que prevê, então, a votação da me-
dida provisória e, em seguida, a votação das 2 PECs: 
a PEC dos Precatórios e a PEC dos Cartórios, sem 
acordo de mérito.

Gostaria mais uma vez de apelar aos Deputados 
para que venham ao plenário votar, para que possa-
mos dar curso à sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Que-
ro saber se o nobre Deputado José Aníbal vai sair da 
obstrução. (Pausa.) Não precisa. Faltam só 3.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Exatamente por isso.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Muito 

obrigado, nobre Deputado.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocên-
cio Oliveira, só quero afirmar que estabelecemos este 
acordo, que o Governo está de acordo: vamos votar a 
medida provisória e 2 PECs.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
espero que agora, depois de 19h, depois de quase 5 
horas de sessão, nós possamos votar em amplo en-
tendimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado Ernandes Amorim, por 2 minutos.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje 
se discute muito essa questão da divisão do pré-sal, 
do resultado do pré-sal. Eu acho que o Governo fez 
um acordo às escondidas do Congresso. Eu acho que 
esse acordo tem de ser revisto. Eu assinei, apoiando 
as bancadas que querem rediscutir esse acordo, até 
porque nós da Amazônia recebemos todas as impo-
sições. Evidentemente, nós da Amazônia queremos 
participar desse bolo com uma garantia maior do que 
ora oferecem.

Por outro lado, Sr. Presidente, durante a votação 
lá na Comissão de Meio Ambiente, o projeto de de-
creto legislativo estava quase aprovado, e 1 Deputado 
só, do PT, fez com que o projeto não fosse aprovado. 
Imaginem! Nós estamos votando com o PT, votando 
com o Governo do PT. Quando há um projeto de nosso 
interesse, o PT vota contra.

É preciso que haja uma maneira melhor de o PT 
tratar os Deputados da base do Governo porque, do 
contrário, é merecido que sempre venhamos votar con-
tra o interesse do Governo do PT, pois o PT sempre 
vota contra os nossos projetos, da base.

O projeto tinha 98% de aprovação, mas 1 Deputa-
do do PT pediu que fosse retirado de pauta, impedindo 
que nossos projetos fossem votados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-

claro encerrada a votação.

VOTARAM

Sim:   24 
Não:   239 
Total:  263

O Requerimento foi Rejeitado de Retirada de 
Pauta da Medida Provisória nº 469, de 2009.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 469/2009 – REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 25/11/2009 18:42
Encerramento da votação: 25/11/2009 19:01
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O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, só para justi-
ficar o voto: o Deputado Brizola Neto acompanhou o 
voto do seu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Deputada Fátima Bezerra gostaria de fazer um apelo 
para os Srs. Líderes a fim de que referendem a inclu-
são da PEC nº 391, que trata do piso salarial nacional 
e do plano de carreira dos Agentes Comunitários de 
Saúde. 

Trata-se de uma PEC com a qual todos estão de 
acordo. O Governo Federal repassaria seiscentos e cin-
quenta, e o Município somente duzentos e quarenta.

A Deputada Fátima Bezerra, Relatora, fez um 
trabalho extraordinário. Todos os partidos votaram a 
favor – o Líder José Aníbal fez um sinal concordando. 
Agradeço a V.Exa. essa concordância, assim como ao 
Líder Daniel Almeida, pelo PCdoB.

O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o PMDB na votação anterior.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB na votação anterior.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei com o partido.

O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o partido.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
meu partido nas votações anteriores.

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Edinho Bez...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado Edinho Bez votou com o partido.

A SRA. FÁTIMA PELAES (Bloco/PMDB-AP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Rio de Janeiro 
vai ajudar, mas também quer a sua ajuda para que se 
chegue a um denominador comum.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De 
acordo.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
acompanhei o PMDB na votação.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acom-
panhei a coligação.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado Chico Lopes votou com o partido; Dr. Rosinha 
votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Líder do DEM, Deputado 
Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, 
então, construímos apenas o acordo de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É 
verdade, V.Exa. está certo.

O SR. RONALDO CAIADO – Nada interfere nas 
ações dos partidos da Oposição a partir de segunda-
feira. Nosso entendimento hoje será exatamente para 
votarmos essa medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quero 
pedir urgência para terminarmos.

O SR. RONALDO CAIADO – Então, votaremos 
a seguir uma convocação extraordinária, solicitada 
por V.Exa., constando na pauta as PECs que já foram 
anunciadas. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Cer-
to.

O SR. MÁRCIO MARINHO (Bloco/PRB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com o parti-
do.

O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com 
o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-
bre Líder Ronaldo Caiado, V.Exa. concordaria em votar 
a PEC nº 491, que trata do piso salarial dos Agentes 
Comunitários de Saúde? O Deputado José Aníbal já 
concordou. 

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – A PEC que trata dos agen-
tes comunitários é a de nº 391, Deputado Inocêncio 
Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Exa-
to.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa., 
como eu, médico que somos, sabemos, sem dúvida 
alguma, da importância, da relevância de todos esses 
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agentes, que prestam esse trabalho e levam a saúde 
e o apoio a todos os brasileiros. 

Então, Sr. Presidente, sem dúvida alguma, a po-
sição do Democratas é favorável à PEC nº 391.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mui-
to obrigado.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PT. 

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
também concorda com a PEC nº 391. 

O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Votei com o partido.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com o PMDB 
na votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Deputado Dr. Rosinha votou com o partido? (Pausa.) 
Não. S.Exa. estava em obstrução, não precisava. 

O SR. MIGUEL CORRÊA (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Votei com o partido.

O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me a orientação do partido.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
quer um esclarecimento sobre a pauta da sessão ex-
traordinária.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
acordo é o seguinte: continuação da votação em se-
gundo turno da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 351, de 2009 – precatórios; votação em segundo 
turno da Proposta de Emenda à Constituição nº 47-B, 
de 2003 – alimentação; discussão em primeiro turno da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 471, de 2005 
– cartório; e discussão em primeiro turno da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 391, de 2009 – agente 
comunitário. 

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 

A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – A respeito do seu informe, Sr. 
Presidente, só queria anunciar que se entrar na pauta 
a PEC dos Cartórios, o PSOL vai pedir outro painel.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
certo.

Vamos continuar a discussão, para encerrarmos 
essa parte.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Onyx Lorenzoni, 
que falará contra a matéria. (Pausa.) Já falou.

Deputado Luiz Carlos Hauly, que falará contra a 
matéria. (Pausa.) Ausente.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, que 
falará contra a matéria. 

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras e Srs. Deputados, às vésperas da ida a Copenha-
gue, os Deputados que vão representar esta Casa têm 
recebido diversas sugestões, algumas relacionadas à 
localização de hotel – que está muito difícil. 

Em dezembro passado, em Copenhague, a tem-
peratura ficou muito baixa, chegou a 20 graus negativos. 
Este ano, tendo em vista que a temperatura está muito 
baixa, está havendo um surto da gripe H1N1. Portanto, 
a sugestão a todos aqueles que forem a Copenhague 
é que tomem uma vacina contra essa gripe.

Pois bem, essa vacina, no Brasil, não existe. Não 
existe por absoluta incompetência do Governo e do Mi-
nistério da Saúde. Por quê? Porque há exatamente 86 
dias foi baixada a MP nº 469-A que destinava 2 bilhões 
163 milhões de reais para o Fundo Nacional de Saúde 
adquirir 73 milhões de doses de vacina, 11 milhões 
para tratamentos, equipamentos para hospitalização, 
material de diagnóstico, aumento do número de leitos 
de UTI, capacitação de profissionais e ampliação dos 
turnos das unidades de saúde. Tudo isso: 2 bilhões e 
163 milhões de reais!

Passados 86 dias, sabem quantos por cento des-
ses recursos já foram efetivamente utilizados? Quatro 
vírgula nove por cento. É uma vergonha! Uma vergonha 
de caráter nacional, que afeta a vida das pessoas. In-
competência mata! Incompetência mata! Não é apenas 
um atraso para executar as obras do PAC; não é ape-
nas incompetência para administrar o sistema elétrico; 
não é incompetência só nas obras que advirão para 
melhorar o País, é incompetência na saúde! 

Por que se baixa uma medida provisória? Quando 
se trata de um assunto emergencial, que não poderia 
ser previsto, portanto imprevisível e importantíssimo. 
Ora, baixou-se essa medida provisória para suprir uma 
lacuna, a falta de recursos. Oitenta e seis dias depois 
essa execução de apenas 5% é um retrato objetivo da 
absoluta incompetência do Governo Federal.

Muito obrigado.
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O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente.

O SR. CARLOS BEZERRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB-MT. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB-GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o PMDB.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB-MG. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o que nos traz hoje à tribuna são os graves 
acidentes ocorridos no Brasil, primeiro com o apagão, 
ainda muito mal explicado pelo Governo Federal. Nós 
estamos aguardando as explicações para fenômeno 
tão complexo e que causou tantos prejuízos ao Brasil 
e aos brasileiros. O Governo Lula ainda deve explica-
ções sobre isso.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a tragé-
dia causada pelas vigas que caíram do trecho sul do 
Rodoanel de São Paulo, no último dia 12 deste mês, 
coloca-nos um desafio importante na reflexão sobre 
o planejamento público, as privatizações, terceiriza-
ções e redução do papel do Estado na prestação e 
garantia dos serviços públicos. O desabamento do 
Rodoanel é o segundo maior acidente registrado em 
obras de grande porte no Estado de São Paulo num 
período recente. 

O primeiro aconteceu em janeiro de 2007, quan-
do houve o desmoronamento de parte das obras de 
ampliação da linha amarela do metrô na capital pau-
lista. Na ocasião, 7 veículos foram engolidos por uma 
cratera de 80 metros de diâmetro e 30 metros de pro-
fundidade e 7 pessoas morreram soterradas. As inves-
tigações apontam irregularidades nas obras e falhas de 
engenharia, mas até agora ninguém foi formalmente 
responsabilizado. Parte das investigações, inclusive, 
foi abafada na Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo. Uma das construtoras responsável pelas 
obras do metrô – e também pelo trecho desmoronado 

do Rodoanel – doou vultosas quantias à campanha do 
PSDB/DEM para o Governo do Estado. No geral, as 
construtoras representam um dos setores empresariais 
que mais contribuem com o financiamento das cam-
panhas eleitorais. As que estão envolvidas na cons-
trução do Rodoanel fizeram contribuições vultosas a 
inúmeros candidatos a Deputado, tanto da base dos 
tucanos como da base do Governo Lula. 

Na origem desses 2 acidentes estão as mesmas 
questões que, desde o final dos anos 80, com o avan-
ço do neoliberalismo e do consenso de Washington, 
marcam gestões públicas em nosso País norteadas 
pela ideia do Estado mínimo. 

Em São Paulo, essa política se estruturou em mais 
de 16 anos de governos tucanos, cuja ponta do iceberg 
já está descoberta há algum tempo. No Governo Lula, 
apesar da retórica em contrário dos seus defensores 
mais afoitos, a privatização também avançou, com as 
PPPs, as concessões de rodovias, o projeto de fun-
dações estatais de direito privado. Agora, vemos mais 
uma consequência dessa política. 

O TCU informou em 2 relatórios seguidos que o 
consórcio responsável pela obra do Rodoanel, formado 
por OAS, Mendes Júnior e Carioca, substituiu as vigas 
usadas na construção por um material mais barato de 
forma a cortar custos. Os custos com a veiculação das 
propagandas sobre as obras, no entanto, só fazem 
crescer. Em véspera de ano eleitoral, o Governo Serra 
precisa mostrar serviço e correr com o andamento da 
construção. Nada, no entanto, absolutamente nada, 
justifica reduzir a segurança do empreendimento.

O acidente no Rodoanel também rompeu o silên-
cio e a invisibilidade sobre a fraude nos pagamentos 
dessa obra. Segundo o Tribunal de Contas da União, 
R$236 milhões foram pagos pelo Estado de São Paulo 
por trabalhos não realizados pelas empreiteiras até o 
momento. Com base em medições de obras que foram 
superdimensionadas, o pagamento foi adiantado. Se a 
fraude do adiantamento desses pagamentos já é por si 
só um escândalo, pior é constatar que só uma tragédia 
é capaz de jogar luz sobre fatos como esses. 

Segundo a imprensa, é apontada ainda uma 
grave falha na fiscalização tanto por parte da DERSA 
– Desenvolvimento Rodoviário S.A, quanto por parte 
do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes. A fiscalização, que caberia às empresas 
públicas, foi terceirizada, e o próprio DNIT admitiu que 
a Superintendência em São Paulo não tinha recursos 
para acompanhar a obra. 

Pergunto, então, Sr. Presidente, em quantas obras 
que estão sendo executadas pelo Poder Público bra-
sileiro temos esse mesmo tipo de relação promíscua 
com os interesses privados? Quantas vigas terão que 
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cair para que a fiscalização dos contratos seja feita de 
forma republicana?

Lembro ainda que, apesar do acidente, o Gover-
no Serra já garantiu que não atrasará a cobrança dos 
pedágios. Serão 6 praças de cobrança ao longo de 61 
quilômetros que ligarão o trecho oeste às rodovias que 
levam ao litoral paulista. 

Esse triste episódio revela, portanto, o que é prio-
ritário para determinados governos e gestores públicos. 
O acidente na Régis Bittencourt só não foi maior porque, 
felizmente, não houve vítimas fatais – ao contrário do 
que aconteceu no episódio do metrô em 2007. Mas a 
vida dos cidadãos e cidadãs paulistanas foi colocada 
mais uma vez em risco, em busca de uma economia 
irresponsável de recursos, diante de irregularidades na 
fiscalização da obra, e visando destacar as obras do 
Governo Serra em véspera das eleições. Não podemos 
admitir esse tipo de postura dos agentes públicos. O 
PSOL seguirá acompanhando as investigações sobre 
o Rodoanel e denunciando as fraudes resultantes da 
análise do Ministério Público e do TCU. É o mínimo 
que o povo paulistano espera e merece.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, que 
falará a favor da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, esta matéria des-
tina dinheiro ao combate da pandemia no Brasil da 
gripe H1N1. 

Foi largamente discutido o fato de que o Gover-
no aplicou poucos recursos para tratar dessa gripe. 
Inclusive perguntei a alguns Secretários Estaduais de 
Saúde se o Governo havia repassado recursos para 
os Estados trabalharem essa questão. Fui informado 
de que não. Quer dizer, o Governo editou a medida 
provisória, não gastou o dinheiro, pouco mais de 4%, 
e o resultado não foi bom. Houve muitas mortes no 
Brasil. O resultado claramente não foi bom. E não foi 
bom por falta de dinheiro, porque 2 bilhões de reais 
são suficientes e deveriam ter sido aplicados.

Não votaremos contra, mas a favor da medida 
provisória. Entretanto, questionamos se o Governo não 
está usando esse dinheiro em outras atividades, por-
que as rubricas ali são muito inespecíficas. Dizem que 
o dinheiro é para combate à gripe H1N1, mas muitas 
vezes pode-se comprar automóveis, que são destina-
dos a outros setores, e os recursos acabam não sendo 
aplicados de forma correta. Entretanto, não podemos 
dizer que não se podia editar uma medida provisória 
para destinar dinheiro para combater a gripe H1N1. 

Por isso, o PPS é favorável à matéria. 

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
PV na votação passada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Duarte Nogueira, que 
falará contra a matéria.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamenta-
res, discuto esta matéria a fim de chamar a atenção 
do Plenário para as incoerências do Governo. 

A Câmara fez, algumas semanas atrás, uma Co-
missão Geral, no momento oportuno em que se discu-
tia o surto da gripe H1N1 no mundo todo, em especial 
suas consequências no nosso País. Ocorreram mortes 
em vários Estados brasileiros, e, fruto daquela movi-
mentação proativa para que o Governo tomasse me-
didas preventivas e saneadoras contra a ação dessa 
doença, veio a edição dessa medida provisória pelo 
Governo – medida provisória que trouxe o valor de 2 
bilhões e 163 milhões de reais para ações de comba-
te, controle e prevenção à gripe H1N1.

No entanto, o que nos surpreende é que, desde 
sua edição, o Governo, por aplicar na medida provi-
sória o critério de urgência e relevância – que tem de 
fato a epidemia da gripe H1N1 –, não demonstrou a 
mesma eficiência, não demonstrou a mesma rapidez 
que o problema ora nos exige. E, de todos esses re-
cursos aqui aprovados, 2 bilhões e 163 milhões de re-
ais, pouco mais de 4% foram efetivamente executados 
nas ações de saúde, de prevenção e de contenção da 
gripe H1N1.

Portanto, Sr. Presidente, isso, mais uma vez, 
mostra que a agenda do Governo nem sempre tem 
sido de interesse do País. O temos sempre dito aqui 
é que o Governo está muito mais preocupado com a 
agenda do seu êxito eleitoral do que, de fato, com a 
agenda do êxito do Brasil. Com isso, prejudica os apo-
sentados; prejudica os investimentos em infraestrutura; 
o PAC não anda.

O filho do Presidente da República faz desviarem 
os aviões da FAB para pegar carona, para se deslocar 
com mais 14 amigos para Brasília, com a chancela da 
Presidência da República, e isso é feito como se fosse 
uma coisa normal.

Nós, da Oposição, queremos chamar a atenção 
do Plenário, mais uma vez, sobre esses aspectos. 
Não estamos aqui criticando o mérito de se destinar 
recursos – até fizemos a Comissão Geral para discutir 
as ações do Governo no combate e controle da gri-
pe H1N1. O que estamos aqui discutindo e criticando 
é que a urgência e a relevância que deram causa à 
edição dessa medida provisória não se traduziram na 
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velocidade e no zelo necessários quando da aplicação 
dos recursos.

Posto isso, alertamos o Plenário no sentido de 
tomarmos as devidas precauções na hora de delibe-
rarmos sobre essa matéria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para uma 

Comunicação de Liderança, concedo a palavra ao no-
bre Deputado Ronaldo Caiado, que vai somar ao seu 
tempo de 6 minutos o tempo da Minoria, também de 
6 minutos, que lhe foi cedido.

Por 12 minutos, portanto, tem a palavra o Depu-
tado Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, estou convencido de que este 
Governo perdeu totalmente a noção do público e do 
privado. Ele não sabe mais distinguir o Estado do par-
tido e estes dos interesses pessoais do Presidente e 
seus aliados.

Eu pergunto: alguém já ouviu contar que na his-
tória deste País se tivesse produzido um filme 100% 
patrocinado por empresas privadas? Eu nunca ouvi. A 
dificuldade que tem a área de cinema para produzir um 
filme é enorme: buscam-se incentivos, doações, apoio 
de várias organizações pelo País afora; passam-se 
meses a fio, até anos, até que se chegue ao término 
das filmagens.

No entanto, Sr. Presidente, assistimos a algo iné-
dito. Vejam os senhores que as seguintes 16 empre-
sas, SENAI, Volkswagen, Camargo Corrêa, GDF Suez, 
Grupo EBX, OAS, Brahma, Odebrecht, Hyundai, Souza 
Cruz, Grupo JBS-Friboi, Neoenergia, Estre Ambiental 
S.A., CPFL Energia, Grendene, Oi Telecomunicações, 
fizeram uma doação de 12 milhões de reais para que 
produzissem um filme biográfico do Presidente Lula: 
Lula, o Filho do Brasil.

Nós fizemos 25 requerimentos, Sr. Presidente, 
solicitando a vários Ministérios que nos apresentem 
todos os contratos conveniados com essas 16 em-
presas, todos os financiamentos liberados a essas 
16 empresas. Há pouco um jornalista comentava aqui 
que eu vou ter que reservar uma sala da Liderança do 
Democratas para receber provavelmente caminhões 
de papéis que mostrarão o relacionamento direto do 
Governo, em financiamentos, em convênios celebrados 
com essas 16 empresas que acabei de citar.

Alguém no plenário ou algum telespectador acre-
dita que o que moveu essas 16 empresas tenha sido 
um gesto de apoio à cultura, um gesto maior para dar 
oportunidade a que a biografia do Presidente fosse 

produzida num grande filme que mostrasse sua tra-
jetória de vida?

Ora, sabemos que não é isso. E é isso o que nós 
estamos denunciando a todo o momento. O Governo 
Lula passou a ser uma grande S.A., uma grande in-
corporadora de empresas que usa BNDES, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal e Ministérios para 
fazer convênios e liberar financiamentos. E aqueles 
que não estão sob sua tutela não têm como sobrevi-
ver: são perseguidos por uma polícia política, ou por 
uma parcela da Receita Federal, que se propõe antes 
a fazer patrulhamento partidário. 

A partir daí, Sr. Presidente, passa a acontecer 
algo que toda população brasileira está enxergando, 
mas poucos têm coragem de reagir: refiro-me ao pro-
cesso de cada vez mais o Presidente e seu Governo 
avançarem na iniciativa privada, perseguir, tripudiar 
sobre seus adversários, amedrontar as pessoas, como 
se ele fosse todo-poderoso, um imperador que não 
pode ser contestado e que tem de reinar com tranqui-
lidade e paz.

Já assistimos a esse filme. Quando começa por 
aí, sinaliza exatamente aquilo que está acontecendo 
na Venezuela. É lógico que temos um Congresso Na-
cional independente, com posição firme, aguerrida. 
Temos um Supremo Tribunal Federal que também 
vem resistindo a essa arrogância do Executivo e do 
Presidente da República. Temos um TCU que a todo 
momento vem sendo bombardeado, perseguido, ame-
açado pelo Presidente da República nos seus discur-
sos demagógicos no interior do País, responsabiliza 
pelo não andamento das obras. Ali, o Presidente faz 
a apologia da corrupção, da negociata e não sabe por 
que o TCU está obstruindo todas essas obras.

Sr. Presidente, estamos vivendo um momento 
muito delicado da vida política brasileira. Precisamos 
entender que a cada momento em que nós nos omi-
timos, tentamos achar que isso não é nada mais do 
que um acontecimento que não tem muita relevância, 
nem muita importância, estamos desconstruindo a de-
mocracia, estamos confundindo e deixando o Governo 
confundir o público com o privado.

Amanhã, vamos sinalizar que este Governo, como 
não tem uma candidata capaz de alavancar a campanha 
nem de ter apoio da população brasileira, usa todas 
essas estruturas de Governo, toda a máquina do Go-
verno, tudo ao que nós jamais assistimos neste País, 
que é exatamente a prepotência de um governante que 
não aceita ser ali contraditado e muito menos contra-
riado nos seus desejos e na sua vontade. 
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Por isso, conclamo todos: vamos refletir bem sobre 
os projetos do pré-sal! Vejam V.Exas.: esses projetos 
só vão surtir efeitos daqui a 10 anos. No entanto, àquilo 
que é emergente, àquilo que é urgente, àquilo que, sem 
dúvida nenhuma, exige um tratamento imediato desta 
Casa, que é o reajuste dos benefícios do aposentado 
e do pensionista, o Governo vira as costas. 

Quando solicitamos que a matéria fosse pautada, 
o Governo se achou no direito de dizer “não”, porque 
foram as oposições que levantaram essa tese dos 
aposentados, que a vida toda votaram no PT, foram 
cabos eleitorais do PT e foram usados como massa 
de manobra pelo PT, partido que, ao chegar ao Gover-
no, virou-lhes as costas e não tem como enfrentá-los 
hoje. O PT não tem como explicar aos aposentados 
por que neste momento não prioriza esse projeto de 
reajuste. 

O que o aposentado ganha está totalmente de-
fasado. Alguns defensores da economia falam que 
os aposentados têm seus benefícios reajustados de 
acordo com a inflação. Mas pergunto: por acaso o Go-
verno controla o preço dos medicamentos com base 
na inflação? Hoje, os aposentados não conseguem 
sequer arcar com as despesas para suprir suas ne-
cessidades de medicamentos, para manter o mínimo 
de qualidade de vida. 

Então, é fundamental que a base do Governo 
sensibilize os corações não só dos Ministros, mas 
também do Presidente da República, neste mês de 
dezembro, com o espírito natalino, para que possa-
mos na próxima segunda-feira chegar a um entendi-
mento e, na terça-feira, pautar como o primeiro item 
o projeto que reajusta o benefício dos aposentados. 
Do contrário, vamos informar à base do Governo que 
continuaremos em obstrução, para poder fazer valer 
aquilo que realmente é urgente e relevante para os 
brasileiros, que é a votação do projeto dos aposenta-
dos e pensionistas. 

Vejam V.Exas. que para o Fundo Monetário In-
ternacional o Governo acaba de repassar 14 bilhões 
de dólares, dinheiro brasileiro. Para produzir o filme do 
Lula, não tem problema, há dinheiro à vontade. Para 
capitalizar a PETROBRAS, há dinheiro a rodo. No en-
tanto, para os aposentados, o Governo Lula vira as 
costas e diz “não”.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO PALOCCI (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com a bancada.

O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB-SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Estará sen-
do considerado como se nessa votação tivessem vo-
tado os Srs. Parlamentares que votarem nas próximas 
votações.

Nós vamos encerrar esta sessão e convocar 
sessão extraordinária para imediatamente, conforme 
o acordo que havia sido firmado anteriormente, que 
é o de transferir o painel, continuar a votação dessa 
medida provisória. Em sequência, haverá a votação 
das PECs.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu já tinha anunciado ante-
riormente e volto a reafirmar que, se estiver presente a 
PEC dos Cartórios na pauta da sessão extraordinária, 
o pessoal pede novo painel. 

(Manifestação das galerias.)
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
na última votação nominal, acompanhei meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero só 
checar com os Líderes. Na proposta original está a 
manutenção da PEC dos Cartórios. Procederemos 
dessa forma. Esse é o acordo.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não, mas não há acordo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há acor-
do para o painel, mas há acordo para manter a PEC.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O acordo foi colocado pelo 
Presidente Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Isso. Tudo 
bem.

Nós vamos encerrar esta sessão e iniciar uma 
nova. Vamos zerar o painel.

VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-
RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:
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RORAIMA

Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de RORAIMA 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Lira Maia DEM 
Vic Pires Franco DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de PARÁ 7

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de AMAZONAS 2

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Total de RONDÔNIA 1

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de ACRE 2

 
TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
NIlmar Ruiz PR 
Total de TOCANTINS 3

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Total de MARANHÃO 7

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
José Guimarães PT 
Marcelo Teixeira PR 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de CEARÁ 9

PIAUÍ

Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de PIAUÍ 3

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3

PARAÍBA

Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de PARAÍBA 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PTB 
Total de PERNAMBUCO 10

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de ALAGOAS 7

SERGIPE

Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Total de SERGIPE 1
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BAHIA

Edigar Mão Branca PV 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Araújo PDT 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PV 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PSC 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 12

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Geraldo Thadeu PPS 
João Bittar DEM 
Lincoln Portela PR 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de MINAS GERAIS 22

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Rita Camata PSDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 5

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arolde de Oliveira DEM 
Deley PSC 

Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV 
Filipe Pereira PSC 
Hugo Leal PSC 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Miro Teixeira PDT 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de RIO DE JANEIRO 16

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Madeira PSDB 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Dr. Talmir PV 
Eleuses Paiva DEM 
Fernando Chucre PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Paulo Tóffano PV 
Luciana Costa PR 
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
William Woo PPS 
Total de SÃO PAULO 29

MATO GROSSO

Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de MATO GROSSO 2

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PSC 
Magela PT 
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Osório Adriano DEM 
Total de DISTRITO FEDERAL 3

GOIÁS

João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Total de GOIÁS 6

MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de MATO GROSSO DO SUL 2

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alceni Guerra DEM 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Cezar Silvestri PPS 
Eduardo Sciarra DEM 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Total de PARANÁ 9

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Gervásio Silva PSDB 
João Pizzolatti PP 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de SANTA CATARINA 4

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Geraldinho PSOL 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Nelson Proença PPS 
Total de RIO GRANDE DO SUL 10
DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Neudo Campos PP 
Total de RORAIMA 1

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de PARÁ 4

 
AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de AMAZONAS 3

TOCANTINS

Vicentinho Alves PR 
Total de TOCANTINS 1

 
MARANHÃO

Nice Lobão DEM 
Zé Vieira PR 
Total de MARANHÃO 2

CEARÁ

Eudes Xavier PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Pastor Pedro Ribeiro PR 
Total de CEARÁ 4

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSC 
Total de PARAÍBA 1

 
PERNAMBUCO

Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 1

ALAGOAS

Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de ALAGOAS 1

SERGIPE

Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando de Fabinho DEM 
Marcos Medrado PDT 
Roberto Britto PP 
Total de BAHIA 4
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MINAS GERAIS

José Santana de Vasconcellos PR 
Leonardo Monteiro PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Martini PHS 
Total de MINAS GERAIS 5

RIO DE JANEIRO

Marina Maggessi PPS 
Total de RIO DE JANEIRO 1

SÃO PAULO

Dr. Nechar PP 
Fernando Chiarelli PDT 
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
João Paulo Cunha PT 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vicentinho PT 
Total de SÃO PAULO 11

DISTRITO FEDERAL

Rodovalho DEM 
Total de DISTRITO FEDERAL 1

GOIÁS

Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Total de GOIÁS 2

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de MATO GROSSO DO SUL 1

PARANÁ

Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Total de PARANÁ 3

SANTA CATARINA

Nelson Goetten PR 
Total de SANTA CATARINA 1

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
Osmar Terra PMDB PmdbPtc

Vieira da Cunha PDT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 3

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro 
a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, dia 25 
de novembro, às 19h40min, sessão extraordinária da 
Câmara dos Deputados, com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º, da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 469-A, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em tur-
no único, da Medida Provisória nº 469-A, 
de 2009, que abre crédito extraordiná-
rio, em favor dos Ministérios da Saúde 
e dos Transportes, no valor global de R$ 
2.168.172.000,00, para os fins que especifi-
ca; tendo parecer do Relator da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, proferido em Plenário e en-
tregue à mesa, pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e 
urgência; pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa; pela adequação 
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela 
aprovação desta e pela inadmissibilidade 
das Emendas de nºs 1 e 2 (Relator: Dep. 
Armando Abílio).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
19/10/09

PRAZO NA CÂMARA: 02/11/09
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

20/11/09 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22/12/2009 + 

42 DIAS

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Votação

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 351-C, DE 2009  
(Do Senado Federal)

Continuação da votação, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
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ÀS 19 HORAS E 40 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
Giovanni Queiroz
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
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
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

ção nº 351-B, de 2009, 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.

Discussão

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N º 471-B, DE 2005 
(Do Sr. João Campos e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 471-B, 
de 2005, que dá nova redação ao parágrafo 
3º do artigo 236 da Constituição Federal; 
tendo parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, pela admis-
sibilidade (Relator: Dep. Ivan Ranzolin); 
e da Comissão Especial pela aprovação 
desta, com substitutivo (Relator: Dep. João 
Matos). 

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 391-B, DE 2009 
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 391-B, de 
2009, 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; tendo parecer: da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania pela admissibilidade (Relator: 
Deputado Vicente Arruda); e da Comissão 
Especial pela aprovação desta, com subs-
titutivo, e pela admissibilidade e, no mérito, 
pela rejeição das emendas 1/09 e 2/09 apre-
sentadas à Comissão (Relatora: Deputada 
Fátima Bezerra).

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 38 
minutos.)

Ata da 331ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 25 de novembro de 2009

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente. Marco Maia,  
1º Vice-Presidente Rafael Guerra, 1º Secretário
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Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Vic Pires Franco DEM
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 12

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes 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
Presentes Rondonia: 8

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 8

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

MARANHÃO

Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior PR
Domingos Dutra PT
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
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 PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 19

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 10
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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
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
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
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PTB
Presentes Pernambuco: 23

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB

Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PSC
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 8

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 8

BAHIA

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
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 PDT
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PV
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães DEM
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR
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Uldurico Pinto PHS
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 36
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
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
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
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
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 47

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PSDB
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PSDB
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PR
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
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Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 44

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PP
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
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
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR

Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtc
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
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PPS
Presentes São Paulo: 60

MATO GROSSO

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

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
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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
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 27

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP

Jorge Boeira PT
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
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
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 27

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 475 
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, servindo como 1º Se-

cretário, procede à leitura do seguinte
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III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, para 
uma Comunicação de Liderança, pela Liderança do 
Governo.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, brasileiros que acompanham esta ses-
são da nossa Câmara dos Deputados, ouvi com muita 
atenção a exposição e a fala do Líder do Democratas, 
Deputado Ronaldo Caiado, que abordou uma série de 
temas, de forma crítica, sobre o atual Governo, dentre 
eles o filme que retrata a vida do Presidente Lula até 
um determinado período – e inclusive não inclui a sua 
atuação na Presidência da República.

Confesso que, ao ouvir o Líder do Democratas, 
Deputada Rose de Freitas, tive o sentimento de que, 
talvez, o desejo por trás da fala de S.Exa. seja o de 
censura. Talvez seja esse o olhar do Democratas sobre 
o filme que retrata a vida de um brasileiro que hoje é 
Presidente da República e que, pela singularidade, por 
ter vivido muito especialmente um conjunto de experi-
ências, despertou a vontade de um produtor e de um 
grupo de atores de fazer um filme, na esteira daquilo 
que sempre defendemos: a liberdade de expressão.

O meu sentimento é de que, no Brasil que o De-
mocratas imagina, Deputado Inocêncio Oliveira, deveria 
ser proibido – talvez pelo preconceito deles em relação 
à vida e à atuação do Presidente Lula – esse tipo de 
expressão. O sonho deles seria de um Brasil com cen-
sura, no qual eles teriam o direito de proibir qualquer 
cineasta de produzir um filme com a história da vida 
do Presidente Lula, Deputado Nilson Mourão. 

Mais do que isso: talvez o desejo do Líder do 
Democratas fosse o de proibir os brasileiros de, livre-
mente, tomar a decisão de sair de suas casas e com-
prar um ingresso de cinema porque querem conhecer 
melhor a vida de um brasileiro que hoje é o Presidente 
da República. No Brasil que o Democratas imagina, 
seria proibido ao povo brasileiro ter o direito de fazer 
essa escolha.

Aliás, ainda bem que o Governador do Distrito 
Federal e sua equipe da Secretaria da Cultura não par-
tilham dessa visão de censura que o Líder do Demo-
cratas demonstrou, pois S.Exa. fez um grande esforço, 
inclusive, para trazer a estreia do filme para o festival 
de cinema recentemente realizado aqui em Brasília. 

Ou será que o preconceito é tanto que a ideia 
é a de que não podemos mostrar a vida real desse 
brasileiro que saiu, sim, em um caminhão de pau-de-
arara lá do interior de Pernambuco e chegou à Pre-
sidência da República, um Presidente que pode errar 

ou acertar, mas um Presidente que tem uma história 
de vida exemplar. 

E é tão exemplar que a imensa maioria do povo 
brasileiro apoia e incentiva esse Presidente e seu Go-
verno e dá claros sinais, em pesquisas e avaliações, 
de que, em um balanço de erros e acertos, encontra 
muito mais acertos.

Mas o preconceito é tanto que o Líder do Demo-
cratas gostaria também de ter uma patrulha ideológica 
para definir quais os filmes que a empresa A ou B de-
veria patrocinar. Talvez no tipo de governo e de gestão 
da cultura que o Líder do Democratas imagina, o Líder 
poderia escolher se a empresa A ou se a empresa B 
patrocinaria ou não determinado filme.

Devo dizer que as empresas têm a liberdade de 
decidir os filmes que vão patrocinar. Eu já li, já assisti, 
já ouvi em entrevistas, dentro dessa liberdade cultural 
que temos no País, duras críticas ao Governo do Pre-
sidente Lula. Mas não venho a esta tribuna dizer que, 
por exemplo, um filme que faz críticas ao nosso projeto 
de Governo não deve ter espaço na cultura nacional. 

Agora, precisamos aprofundar esse debate, até 
porque, no fundo, no fundo, quando vêm essas falas, 
existe, sim, a ideia de impedir que a população brasi-
leira tenha o direito de tomar suas decisões. 

Eu ouvi, quando iniciamos o nosso Governo, 
muitas vezes frases que diziam que esse Programa 
Bolsa Família, ao qual chamavam “bolsa esmola”, era 
um programa para comprar o voto da população pobre 
brasileira. Existem 2 desrespeitos fundamentais, De-
putado Antonio Palocci, nessa frase preconceituosa: 
primeiro, a ideia de que a população que enfrenta as 
condições mais adversas de vida, a população mais 
pobre do País – e essa é uma visão elitista de alguns 
–, não teria discernimento para fazer suas escolhas 
dentro da democracia; a segunda, a de que ela coloca-
ria seu voto à venda quando apoiada por uma política 
pública de inclusão social, uma política que lhe queira 
garantir direitos fundamentais de vida. 

Então, a ideia que o Líder do Democratas exter-
na em sua fala é a seguinte: se houver política pública 
para atender o mais pobre, essa política quer cooptar o 
mais pobre. Na ideia dele não passa a hipótese de que 
a política pública é um direito do mais pobre e que a 
pessoa que está vivendo a condição de exclusão deve 
receber essa política pública porque tem esse direito. 
E mais: essa pessoa vai tomar, soberanamente, a sua 
decisão de voto. E aí vêm as críticas.

Aqui há um processo, uma espécie de fantasia 
que vai sendo repetida inúmeras vezes. Há um proces-
so de tentativa de cooptar as estruturas democráticas. 
Devo dizer que vivemos uma democracia plena. Aliás, 
digo sempre desta tribuna que a maior demonstração 
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– dentre tantas outras que o Presidente Lula deu e 
que, de fato, reafirma aquilo que está sendo dito aqui – 
dessa democracia é que o Presidente Lula não tomou 
o caminho que tomou a Oposição de hoje quando era 
Governo de propor a ruptura com a Constituição do 
País e, em meio ao mandato do anterior Presidente da 
República, apresentar proposta facultando o direito de 
reeleição. O Presidente Lula não fez isso! O Presiden-
te Lula respeita a Constituição, respeita as instituições 
democráticas e não aceitou em momento algum a ideia 
de que pudéssemos propor a este Parlamento a mu-
dança da Constituição, como foi proposto por quem é 
Oposição hoje e, no passado, alterou as regras do jogo 
no meio do caminho, quebrando a estrutura constitu-
cional que antes proibia no Brasil a reeleição.

Quero encerrar, Deputado Marco Maia, para não 
ficar apenas na agenda da resposta aos ataques da 
Oposição, trazendo aqui informação de que hoje a po-
lítica econômica do nosso Governo tomou mais uma 
grande decisão acertada: desonerou a indústria mo-
veleira do IPI para garantir ampliação dos negócios 
do setor moveleiro, que é forte empregador de mão 
de obra, e prorrogou a redução do IPI em todo o setor 
da construção civil, até fim de junho do ano que vem, 
para garantir que este recorde de empregos que esta-
mos gerando este ano, que chegará perto de 1 milhão 
e 300 mil empregos positivos, continue a crescer, para 
que o Brasil tenha uma vida cada vez melhor para seu 
povo, um direito da população e o motivo fundamental 
pelo qual trabalhamos.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
O SR. MAURO NAZIF – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra
O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação da bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-
cia convoca as Sras. e os Srs. Deputados que estão 
nos gabinetes ou fora da Câmara dos Deputados para 
virem ao plenário. Do mesmo, solicita às Lideranças 
que convoquem os Parlamentares da bancada para 
virem ao plenário, para que possamos proceder às 
votações previstas para a noite de hoje. 

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT cha-
ma sua bancada ao plenário para marcar presença. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, respaldo a iniciativa do Pre-
sidente e, encarecidamente, peço aos Deputados que 
venham ao plenário para que possamos votar. 

Também peço, Sr. Presidente, que passemos di-
retamente à votação da medida provisória sem mais 
delongas. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sim, va-
mos passar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Marcelo Guimarães Filho.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, é com profunda indigna-
ção que venho a esta tribuna informar aos Parlamen-
tares desta Casa que, segundo noticiado na imprensa, 
a Polícia Civil da Bahia, por determinação do atual 
Governador do Estado, prendeu ontem 7 pessoas por 
causa de um suposto envolvimento com um alegado 
esquema de corrupção na área de transporte.

Dentre os detidos, Sr. Presidente, está Antônio 
Lomanto Netto, irmão do ex-Deputado Leur Lomanto 
e que até há 4 meses dirigia, por indicação do PMDB 
no Estado, a AGERBA – Agência Estadual de Regu-
lação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e 
Comunicação da Bahia.

O curioso nesse episódio, no entanto, é o fato 
de ser ventilado pela autoridade policial “encarrega-
da” das investigações, sem nenhuma prova ou sequer 
indício fático, o envolvimento do Presidente Regional 
do PMDB, Lúcio Vieira Lima, irmão do Ministro Ged-
del Vieira Lima. 

Sras. e Srs. Deputados, a conotação política nesse 
incidente é indisfarçável, tendo como foco primordial 
atingir não apenas o PMDB estadual, mas sobretudo 
a figura do Ministro da Integração Nacional, futuro 
candidato à eleição no Estado e forte concorrente do 
Governador Jaques Wagner.

Portanto, Sr. Presidente, quero manifestar meu 
expresso repúdio a essa condenável manobra políti-
ca que, além de enxovalhar o bom nome de pessoas 
honradas e respeitáveis no meu Estado, dá mostras do 
nível rasteiro que o atual Governador pretende imprimir 
a sua desesperada tentativa de permanecer ocupando 
o Palácio de Ondina pelos próximos 4 anos.

Este, ilustres Deputados, é o registro que peço 
seja consignado nos Anais desta Casa e que, além 
do formal caráter denunciativo, serve como desagravo 
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contra os desmandos do coronelismo que se acreditava 
houvesse sido banido no Estado da Bahia.

Muito obrigado.
O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, reunidos nesta segunda-feira, em 
São Paulo, líderes de algumas das principais centrais 
sindicais, como Central Única dos Trabalhadores, Força 
Sindical, União Geral dos Trabalhadores, Nova Central 
Sindical de Trabalhadores, Central dos Trabalhadores, 
Central Geral dos Trabalhadores do Brasil e Confe-
deração Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, 
avaliaram projetos de interesse dos trabalhadores e 
aposentados que estão em tramitação no Congresso 
Nacional. O principal ponto em discussão foi a propos-
ta de reajuste para aposentados que recebem acima 
do salário mínimo.

As centrais deliberaram consensualmente e pe-
dem que o Governo melhore a proposta, formalizada 
em agosto, e conceda um reajuste baseado na infla-
ção do período mais 80% do PIB de 2 anos anteriores, 
o que daria 7,92%, mais que os 6% prometidos pelo 
Governo. O Governo quer dar um reajuste, em janei-
ro de 2010, levando em conta a correção da inflação, 
medida pelo INPC, mais 50% do PIB verificado em 
2008, totalizando cerca de 6,1% de reajuste ou um 
ganho real de 2,5%. 

Fecharam acordo em defender a imediata aprova-
ção da política permanente de recuperação do salário 
mínimo, até 2023, com base no INPC do ano anterior, 
acrescido da variação do PIB de 2 anos anteriores, 
conforme projeto de lei do Executivo; o estabeleci-
mento de uma política permanente dos benefícios das 
aposentadorias e pensões com valores superiores ao 
salário mínimo, com base na variação do INPC do ano 
anterior, acrescido de 80% do PIB de 2 anos anteriores; 
e ratificar a posição unitária das centrais e das repre-
sentações dos aposentados, favoráveis ao fim do fator 
previdenciário, contra a exigência de idade mínima para 
aposentadorias e contra a adoção da chamada média 
curta para o cálculo das aposentadorias.

O Governo Federal continua fazendo jogo duro 
contra os aposentados brasileiros, recusando-se a res-
ponder se aceita ou não a nova proposta de acordo 
firmada pelas centrais sindicais e pela COBAP.

Até o momento, nenhum Ministro pronunciou-se 
oficialmente sobre o assunto. O Presidente da Repú-
blica, Luiz Inácio Lula da Silva, demonstra estar mais 
preocupado com a aprovação dos projetos do pré-sal 
e com o lançamento do filme sobre sua vida. Não se 
manifesta sobre o reajuste dos aposentados. O silên-
cio predomina.

Enquanto isso, continuo com a COBAP, firme 
em minha posição, e, caso o Governo não aceite essa 
nova proposta de reajuste, vou continuar fazendo pres-
são pela aprovação do PL nº 1, de 2007. A COBAP 
pede que as federações e associações de base es-
tejam prontas e preparadas para trazer caravanas a 
Brasília a qualquer momento, pois está chegando a 
hora de radicalizar contra os políticos traidores dos 
aposentados.

Solidários com o sofrimento dos aposentados, 
ampla maioria dos Deputados da Oposição prometem 
manter o jogo duro na Câmara, obstruindo a pauta, 
emperrado a votação dos projetos do pré-sal, até que 
o reajuste dos aposentados seja votado.

Tenho plena consciência de que faço a minha 
parte. Mas a União se faz necessária nesta ocasião. 
É o momento de dar a dignidade que nosso povo pre-
cisa. Não podemos nos esquecer de que esta é uma 
dívida que temos com os aposentados e pensionistas. 
Não podemos nos esquecer de que eles ainda são a 
força motora deste País, a engrenagem que movimen-
tou nossa economia.

Precisamos estar ao lado de quem tanto contri-
buiu. É visível o descontentamento da classe. Sempre 
que saio às ruas, sou abordado e acabo sendo teste-
munha da indignação e principalmente do desconten-
tamento dos aposentados e pensionistas, que me rela-
tam suas experiências. Contem comigo, aposentados 
e pensionistas. Estamos nesta batalha para vencer.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Assumo a tribuna para expor a importância dos eventos 
de que participei na última sexta-feira, 20 de novembro. 
Ocorreram em Tubarão, Criciúma e Araranguá, sul de 
Santa Catarina, Estado que represento nesta Casa, as 
assinaturas dos convênios para as obras de drenagem 
e macrodrenagem nestes Municípios. Trata-se de in-
vestimentos que ultrapassam os 50 milhões de reais e 
dizem respeito a obras de fundamental relevância para 
a nossa região, principalmente no que se refere à con-
tenção de cheias, ocasionando consequente melhoria 
da qualidade de vida da população e da saúde.

Os recursos são oriundos do Programa de Acele-
ração do Crescimento – PAC, do Governo Federal. Por 
isso, venho a público parabenizar o Governo Federal 
por iniciativas tão louváveis, investimentos que fazem 
diferença, principalmente no Estado de Santa Catarina, 
constantemente afetado por problemas climáticos.

Em Criciúma, foram destinados 23 milhões de 
reais, que serão investidos na revitalização do Rio 
Criciúma, para ampliação do sistema de drenagem ur-
bana, com a implantação de um canal auxiliar, que vai 
ajudar em sua vazão. Serão obras ao longo de seus 5,5 
quilômetros, com o objetivo de canalizar o rio e assim 
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diminuir o volume de águas em períodos de cheias. 
Serão mais de 100 mil as pessoas beneficiadas.

Está em implantação o Sistema de Esgotamento 
Sanitário, que, somado a essa obra de canalização, 
irá contribuir para que Criciúma tenha, nos próximos 
anos, o seu Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 
melhorado, trazendo não somente benefícios à saúde 
dos cidadãos, mas também a instalação de indústrias, e 
como resultado o impulso econômico para a região.

Essa é uma obra que vai colocar um ponto final 
no transtorno que registramos em toda chuva mais in-
tensa. Um trabalho importantíssimo para a cidade de 
Criciúma e que resolve um problema antigo e preocu-
pante. Hoje, aproximadamente 30 minutos de chuvas 
torrenciais são suficientes para alagar ruas do centro 
da cidade.

O Rio Criciúma se confunde com a saga dos co-
lonizadores do município. Em 6 de janeiro de 1880, os 
imigrantes italianos chegaram ao núcleo colonial de 
Cresciúma e se instalaram em moradias às margens 
do então profundo Rio Criciúma, límpido, piscoso e 
sem poluição.

Com o crescimento demográfico desordenado 
em sua margem e uma economia baseada na extração 
do carvão mineral, em épocas em que questões am-
bientais eram pouco relevantes, o rio se transformou 
em um canal de escoamento pluvial e extremamen-
te poluído. Ligações domésticas de esgoto ao longo 
de sua extensão também afetaram sua condição. Por 
isso, faz-se necessária e urgente uma solução para o 
problema que afeta os criciumenses.

Ao todo, o PAC disponibilizará 4 bilhões de re-
ais em todo o Brasil em obras distribuídas em 109 ci-
dades. Somente em Santa Catarina serão investidos 
525 milhões de reais, em 23 localidades, o que repre-
senta que um quarto dos beneficiários é catarinense. 
Os recursos serão aplicados em obras de drenagem 
urbana e manejo de águas das chuvas. Os projetos 
preveem a construção de redes e galerias pluviais, dra-
gagem e canalização de cursos de água, implantação 
de parques lineares e construção de reservatórios de 
amortecimento de cheias, também conhecidos como 
piscinões, entre outras iniciativas.

Araranguá recebeu 28 milhões de reais para a 
fixação da barra do Rio Araranguá, e Tubarão ficou 
com quase 5 milhões de reais para drenagem em 
bairros da cidade. 

Com uma população de aproximadamente 60 mil 
habitantes e conhecida como Cidade das Avenidas, o 
Município de Araranguá será beneficiado com recur-
sos da ordem de 28 milhões de reais para a fixação 
da barra do Rio Araranguá, uma obra solicitada há 
mais de 50 anos.

Embora a barra esteja localizada em Araranguá, 
a fixação do rio beneficiará vários municípios da região, 
já que a falta de vazão dele em longos períodos de 
chuva acaba causando enchentes bem além dos limi-
tes da Cidade das Avenidas. A fixação da barra do Rio 
Araranguá vai significar muito mais do que amenizar as 
cheias. A obra vai permitir o acesso de barcos, estimu-
lando a pesca. Vai traduzir-se em novas oportunidades 
de negócios, geração de emprego e renda.

Também comunico a liberação de 4,9 milhões de 
reais do Governo Federal para a contenção de cheias 
em Tubarão. O projeto de macrodrenagem promete 
solucionar, por meio da construção de 3 estações 
elevatórias, os constantes alagamentos que ocorrem 
nos bairros Humaitá de Cima, Dehon, Morrotes e Vila 
Elisa. 

Encerro ressaltando mais uma vez a importância 
destes eventos para a região. Assim como já exposto, 
estes investimentos representam também o desen-
volvimento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pronuncia o seguinte 

discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
convite da Embaixada de Israel, acabo de participar 
da WATEC Israel 2009, uma Conferência e Exposição 
Internacional sobre tecnologias hídricas e ambientais. 
O evento foi realizado em Tel-Aviv entre os dias 17 e 
19 do corrente mês de novembro.

Duas realidades globais – a crise econômica e 
o declínio da qualidade ambiental, com a ainda frágil 
política internacional para as mudanças climáticas 
– constituem, de fato, uma oportunidade para imple-
mentar estratégias de desenvolvimento que priorizem 
a otimização e a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais. 

Uma nova forma de abordagem da nossa relação 
com o meio ambiente, em especial quanto ao uso de 
recursos naturais hoje reconhecidos como escassos, 
como a água, é essencial para a formulação dessas 
estratégias.

Vivemos em uma época de transição de uma 
visão de mundo com recursos ilimitados, a serem ex-
plorados despreocupadamente, para uma era em que 
sustentabilidade e racionalidade de recursos naturais 
não são mais palavras de ordem, mas diretrizes de 
ação para os governos, para os agentes econômicos 
e para o modo de vida das pessoas.

Transformar a crise econômica em uma espécie 
de catalisador para transformar um sistema ambien-
talmente perdulário em outro sustentável foi a diretriz 
mestra da WATEC Israel 2009. 
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Nenhum país é melhor do que Israel para demons-
trar que os recursos naturais, notadamente a água, 
podem ser utilizados de forma sustentável. 

Israel é um dos países com menor área cultivá-
vel do mundo, de apenas cerca de 400 mil hectares, 
correspondentes a 20% de seu pequeno território, de 
pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados. Além 
disso, tem elevada densidade populacional, com po-
pulação de cerca de 7,4 milhões de habitantes. Esses 
fatores são agravados pelo fato do território israelense 
ser em boa parte árido ou semiárido, com baixíssimos 
índices pluviométricos.

Organismos internacionais, como a UNESCO, 
a Organização Meteorológica Mundial e a FAO, clas-
sificam os países, segundo a disponibilidade hídrica 
por habitante, em “muito pobres”, “pobres”, com su-
primento “regular”, “suficientes”, “ricos” e “muito ricos” 
em água.

São considerados “muito pobres em água” os 
países cuja disponibilidade per capita seja igual ou 
inferior a 500 metros cúbicos por habitante por ano, 
categoria que inclui Líbia, Arábia Saudita, Israel, Jor-
dânia e Cingapura. 

Os “pobres em água” são os países cuja dispo-
nibilidade de recursos hídricos situa-se entre 500 e 
mil metros cúbicos por ano, situação em que se en-
contram Egito, Quênia, Cabo Verde e alguns Estados 
norte-americanos, notadamente os situados na Bacia 
do Baixo Rio Colorado.

Os países com “suprimento regular de água” são 
aqueles com disponibilidade média per capita entre mil 
e 2 mil metros cúbicos por ano. São exemplos de paí-
ses nesta categoria o Paquistão, a Etiópia, a Ucrânia, 
a Bélgica e a Polônia 

A disponibilidade de recursos hídricos é consi-
derada “suficiente” quando se situa na faixa de 2 mil 
a 10 mil metros cúbicos por habitante por ano, como 
ocorre na Alemanha, na França, no México, no Reino 
Unido, no Japão, na Itália, na Índia, na Holanda, na 
Espanha, em Cuba, no Iraque e na maioria dos Esta-
dos norte-americanos.

Nos países “ricos em água”, a disponibilidade 
hídrica situa-se entre 10 mil e 100 mil, metros cúbi-
cos por habitante por ano. São exemplos de países 
nessa situação, além do Brasil, Austrália, Colômbia, 
Venezuela, Suécia, Rússia, Albânia, Canadá, Argen-
tina e Angola.

Os poucos países considerados “muito ricos em 
água” são aqueles com disponibilidade per capita su-
perior a 100 mil metros cúbicos por ano. Em geral são 
países em que a baixa densidade populacional convive 
com elevada disponibilidade hídrica, entre os quais es-

tão a Guiana Francesa, a Islândia, o Gabão, o Surina-
me e a Rússia, se incluído o território da Sibéria.

A situação de pobreza em água caracteriza, se-
gundo a ONU, um estado de “estresse hídrico”, no 
qual há limitações severas das possibilidades de de-
senvolvimento econômico e social e, principalmente, 
de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Essa 
seria, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a situa-
ção de Israel, não fossem os esforços de toda a sua 
sociedade para otimizar ao extremo a utilização de 
seus parcos recursos hídricos.

Para se ter uma ideia da situação de Israel quan-
to aos recursos hídricos, Pernambuco, o Estado mais 
pobre em água do Brasil, tem disponibilidade anual 
per capita superior a 1.200 metros cúbicos. Em Isra-
el, relembrando, essa disponibilidade é inferior a 500 
metros cúbicos por habitante por ano.

Apesar de ser pobre em água e ter minguado 
território agricultável, Israel é uma potência agrícola, 
não só autossuficiente na produção de alimentos, mas 
também um grande exportador de produtos agrícolas 
e agroindustrializados, notadamente de frutas, horta-
liças e legumes.

Israel é, hoje, líder em tecnologias de irrigação, 
com técnicas de gotejamento ao ar livre e enterrado, 
inclusive mediante controle computadorizado, dosan-
do a água de acordo com a demanda da plantação 
irrigada.

Também lidera no aproveitamento de efluentes 
de estações de tratamento de esgotos sanitários e in-
dustriais para irrigação. Estima-se que cerca de 90% 
da água utilizada pela agricultura irrigada israelense 
originam-se de efluentes de estações de tratamento 
de esgoto. 

Além da economia de água, a irrigação com 
efluentes, principalmente de esgotos sanitários, propor-
ciona economia de fertilizantes, pois esses efluentes 
são ricos em fósforo e nitrogênio, elementos essenciais 
para a nutrição vegetal.

O desenvolvimento tecnológico relacionado com 
a utilização da água em Israel gerou uma indústria al-
tamente sofisticada, que produz equipamentos para 
gotejamento, sistemas de automação, equipamentos 
para tratamento de esgoto e produtos químicos, como 
floculantes, para tratamento de água e esgoto. No Bra-
sil, as principais marcas de sistemas de gotejamento 
são de origem israelense.

A sofisticação tecnológica israelense no campo 
dos recursos hídricos, como seria natural, faz com 
que a WATEC atraia expositores e visitantes de todo o 
mundo. Ali tivemos oportunidade de conhecer e manter 
contato com o que há de melhor e mais sofisticado em 
relação à utilização racional da água e da energia.
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Estiveram presentes delegações de mais de 100 
países, com cerca de 250 expositores, incluindo 90% 
da indústria de tecnologia hídrica israelense. Os es-
tandes dos expositores ocuparam uma área de mais 
de 60 mil metros quadrados. 

Mais de 3 mil visitantes estrangeiros estiveram 
na WATEC Israel 2009. Cerca de 120 conferencistas, 
metade procedente de outros países, expuseram o que 
há de mais recente em ciência e tecnologia relaciona-
das com a água, a energia e a otimização do uso de 
recursos naturais.

A WATEC Israel 2009 recebeu, inclusive, dele-
gados das duas maiores exposições internacionais 
sobre recursos hídricos, a AQUATECH, da Holanda, e 
a WEFTEC, dos Estados Unidos, com vistas ao esta-
belecimento de parecerias para futuros eventos. 

Vários delegados estrangeiros, notadamente da 
América do Sul e da África, expuseram as preocupa-
ções e os problemas hídricos dos respectivos países, 
transformando a WATEC Israel 2009 num grande fórum 
de discussão e busca de soluções que muitas vezes 
podem ser compartilhadas por diversos países.

A feira constituiu-se, também, em um profícuo am-
biente para negócios relacionados com as tecnologias 
hídricas e ambientais. Proporcionou a especialistas e 
estudiosos do setor a oportunidade de trocar experi-
ências, de compartilhar problemas e soluções.

Até países que não mantêm relações diplomá-
ticas com Israel, como o Paquistão, ou que mantém 
relações algumas vezes tensas, como a Turquia, esti-
veram presentes no evento.

A WATEC Israel 2009 demonstrou, mais uma 
vez, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que o 
desenvolvimento sustentável é possível, não só pelo 
exemplo israelense, mas de inúmeros outros países 
que, apesar de serem “pobres em água”, conseguem 
produzir alimentos e proporcionar qualidade de vida 
a seus cidadãos.

O que tem sido feito em Israel em termos de 
utilização de recursos hídricos deve ser um exemplo 
para o Brasil, notadamente para a formulação e im-
plementação de políticas públicas para o semiárido 
nordestino.

Várias experiências positivas já podem ser obser-
vadas nessa região, que concentra alguns dos piores 
indicadores socioeconômicos do Brasil. Casos como os 
da agricultura irrigada de Sobradinho e Juazeiro, em-
pregando a água do Rio São Francisco, comprovam, na 
prática, que a velha e sábia combinação da agricultura 
com o uso racional da água é capaz de mudar, para 
melhor, a realidade de uma região e de um povo.

Foi, enfim, de grande proveito para a atividade 
legislativa, notadamente para a proposição e discus-

são de políticas públicas, nossa presença na WATEC 
Israel 2009.

Parabenizamos o povo de Israel, em especial os 
responsáveis pela WATEC 2009, pela impecável organi-
zação do evento, tanto em logística, como em conteúdo, 
e agradecemos à Embaixada de Israel o convite.

Gostaria que este pronunciamento fosse divul-
gado nos Anais da Casa.

Muito obrigado.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de solicitar especial apoio desta 
Casa de Leis para a apreciação, ainda neste ano, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 391, de 2009, 
que “altera o art. 198 da Constituição Federal, para 
estabelecer o plano de carreira e o piso salarial profis-
sional nacional para os agentes comunitários de saúde 
e o agentes de combate às endemias”. 

A deliberação e aprovação da referida matéria é 
de grande relevância, pois tem por objetivo dar a ga-
rantia constitucional do direito ao piso salarial Profis-
sional nacional e ao plano de carreira aos profissionais 
que desempenham funções de agente comunitário de 
saúde e agente de combate às endemias.

Esses profissionais, mesmo antes da aprovação 
da PEC pela Comissão Especial, estão, de forma or-
ganizada, visitando a Câmara dos Deputados com o 
intuito de mobilizar os Parlamentares em favor dessa 
nobre causa. Em meu gabinete e na Liderança do PTB, 
com muita satisfação, recebo, toda semana, agentes 
comunitários representando Goiás e outros Estados. 
Os nobres colegas também já devem ter tido a opor-
tunidade de conversar com os agentes comunitários e 
devem ter chegado à constatação de que realmente é 
necessário viabilizar melhores condições de trabalho 
para os agentes comunitários de saúde.

Esses profissionais desempenham a nobre ativi-
dade de atuar na prevenção de doenças e promoção 
da saúde sob supervisão do gestor local do SUS. 

Atualmente, a Lei nº 10.507, de 2002, no seu 
art. 4º, como a Portaria nº 1.886, de 1997, do Ministro 
de Estado da Saúde, no subitem 7.6 do seu Anexo I, 
preveem que o agente comunitário de saúde prestará 
os seus serviços ao gestor local do SUS, neste caso 
às Secretarias Municipais de Saúde. Portanto, a re-
muneração do seu trabalho incumbe ao município, e 
não ao Ministério da Saúde. Os incentivos de custeio 
e adicional de que trata a Portaria nº 674, de 2003, do 
Ministro de Estado da Saúde, correspondem à parcela 
assumida pelo Ministério da Saúde no financiamento 
tripartite do Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde e se destinam, exclusivamente, a garantir o 
pagamento de 300 reais – Portaria nº 873, de 2005, 
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do Ministro de Estado da Saúde –, pelo município, ao 
agente comunitário de saúde, a título de salário men-
sal e 13º salário, informações disponíveis na página 
do Ministério da Saúde.

A aprovação da PEC nº 391, de 2009, abrirá a 
possibilidade de lei federal dispor “sobre o regime ju-
rídico, o piso salarial profissional nacional, o plano de 
carreira e a regulamentação das atividades de agente 
comunitário de saúde e agente de combate às ende-
mias”. 

Neste sentido, tendo em vista a relevância da 
matéria, conto com o apoio dos ilustres pares para a 
inclusão na pauta de votações do Plenário, neste ano, 
e aprovação da proposição.

Muito obrigado.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS: 

RORAIMA

Luciano Castro PR 
Total de RORAIMA 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de AMAPÁ 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Vic Pires Franco DEM 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 5

AMAZONAS

Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de AMAZONAS 1

RONDONIA

Eduardo Valverde PT 
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de RONDONIA 2

ACRE

Fernando Melo PT 
Henrique Afonso PV 
Nilson Mourão PT 

Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de ACRE 5

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de TOCANTINS 5

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Washington Luiz PT 
Total de MARANHÃO 6

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de CEARÁ 8

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de PIAUÍ 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PARAÍBA

Major Fábio DEM 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de PARAÍBA 2

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Maurício Rands PT 
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Roberto Magalhães DEM 
Total de PERNAMBUCO 6

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de ALAGOAS 3

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Jerônimo Reis DEM 
Total de SERGIPE 2

BAHIA

Edson Duarte PV 
João Almeida PSDB 
José Carlos Aleluia DEM 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Veloso PMDB PmdbPtc
Total de BAHIA 11

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Antônio Roberto PV 
Bilac Pinto PR 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Paulo Delgado PT 
Vitor Penido DEM 
Total de MINAS GERAIS 18

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc

Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 5

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Carlos Santana PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PR 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de RIO DE JANEIRO 18

SÃO PAULO

Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
Julio Semeghini PSDB 
Luciana Costa PR 
Milton Monti PR 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PPS 
Total de SÃO PAULO 19

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de MATO GROSSO 1

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
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Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de DISTRITO FEDERAL 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Roberto Balestra PP 
Total de GOIÁS 6

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de MATO GROSSO DO SUL 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Assis do Couto PT 
Chico da Princesa PR 
Dr. Rosinha PT 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Ricardo Barros PP 
Wilson Picler PDT 
Total de PARANÁ 13

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Fernando Coruja PPS 
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Total de SANTA CATARINA 4

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Emilia Fernandes PT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Renato Molling PP 

Total de RIO GRANDE DO SUL 12
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 

presença registra o comparecimento de 170 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Enquanto 
não temos quorum suficiente para votação, vamos 
continuar a discussão da Medida Provisória nº 469-A, 
de 2009. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 469-A, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em turno 
único, da Medida Provisória nº 469-A, de 
2009, que abre crédito extraordinário, em fa-
vor dos Ministérios da Saúde e dos Transpor-
tes, no valor global de R$ 2.168.172.000,00, 
para os fins que especifica; tendo parecer 
do Relator da Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização, proferido 
em Plenário e entregue à mesa, pelo aten-
dimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; 
pela adequação financeira e orçamentária; 
e, no mérito, pela aprovação desta e pela 
inadmissibilidade das Emendas de nºs 1 e 
2 (Relator: Dep. Armando Abílio).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
19/10/09

PRAZO NA CÂMARA: 02/11/09
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

20/11/09 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22/12/2009 + 

42 DIAS

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Chamo para 
fazer uso da palavra o Deputado Ricardo Barros, que 
falará a favor da matéria. (Pausa.)

O SR. OSMAR SERRAGLIO (Bloco/PMDB-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na votação anterior, votei conforme orientação do 
partido. 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei conforme orientação do Partido 
dos Trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado José Airton Cirilo. (Pausa.)

Concedo a palavra à Deputada Vanessa Gra-
zziotin. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Rol-
lemberg. (Pausa.)
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Concedo a palavra ao Deputado Pompeo de 
Mattos. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo. 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Celso Malda-
ner. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Vicentinho. 
O SR. VICENTINHO – Abro mão, Sr. Presiden-

te.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Abre mão.
Para falar a favor da matéria, concedo a palavra 

Deputado Colbert Martins. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Dr. Rosinha. 

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Jilmar Tatto. 

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Luiz Sérgio. 

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Dr. Ubiali. (Pau-

sa.)
Não há mais inscritos para falar a favor da ma-

téria.
Para falar contrariamente à matéria, concedo a 

palavra ao Deputado João Almeida. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Ronaldo Caia-

do.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, diante do entendi-
mento que está sendo feito, gostaríamos de esclarecer 
que nossa posição não é contrária à medida provisória, 
mas ao Governo, que não libera e executa aquilo que 
propôs, ou seja, dos 2 bilhões e 200 milhões de reais 
para a saúde, até hoje apenas liberou 3%. 

Portanto, pedimos ao Governo que aja com rapi-
dez na liberação dessa verba da medida provisória, para 
poder conter a segunda onda da Gripe A(H1N1). 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ainda está 

inscrito para falar contrariamente à matéria o Deputa-
do José Carlos Aleluia. (Pausa.)

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de justificar 
minha ausência na sessão anterior. Estava cumprindo 
uma missão no VIII Congresso Nacional da FENATEC, 
ocorrido em Maceió. Estou chegando agora, portanto 
solicito que minha ausência seja justificada. 

Se aqui eu estivesse, acompanharia minha ban-
cada em todas as votações.

Obrigado.
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) – DECLARO 
ENCERRADA A DISCUSSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
aguardar o quorum para votarmos os requerimentos 
referentes à medida provisória.

Srs. Deputados, venham ao plenário. Necessita-
mos de quorum para votar. Temos a medida provisória 
e depois propostas de emenda à Constituição.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquan-
to não atingimos o quorum para iniciar as votações da 
Ordem do Dia, aquelas que tratam da medida provisória 
e da PEC que será apresentada posteriormente, venho, 
mais uma vez, registrar nossa cobrança em relação à 
situação dos aposentados e pensionistas. Aguardamos 
que haja decisão favorável a essa situação. 

Não podemos votar porque não temos quorum. 
Se tivéssemos, já teria parado de falar. Enquanto não 
atingimos o quorum, estou apenas falando no senti-
do de ganhar tempo, cobrando aquilo que é a costura 
principal do nosso trabalho parlamentar: a defesa de 
aposentados e pensionistas.

O Presidente da COBAP, Warley Martins, par-
ticipou de uma reunião com as centrais sindicais, e 
estamos aguardando que haja possibilidade de que a 
proposta apresentada pelas centrais sindicais possa 
contemplar a situação de aposentados e pensionistas. 
Se isso não for possível, certamente teremos de tra-
zer novamente grande número de aposentados a esta 
Casa, para que, então, possamos votar não só o Projeto 
de Lei nº 1, de 2007, que já está pronto para ser colo-
cado na pauta, mas também o Projeto de Lei nº 3.299, 
de 2008, que acaba com o fator previdenciário e já foi 
votado na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. Posteriormente, também poderemos votar 
o projeto de lei que trata da recuperação das perdas 
de aposentados e pensionistas e aguardar a medida 
provisória que irá tratar da reposição de perdas, bem 
como o projeto de lei que trata do reajuste anual, que, 
a partir deste ano, será em janeiro. 

Sem dúvida nenhuma, há grande expectativa 
por parte de todos os aposentados com relação ao 
que vai acontecer. A responsabilidade é do Executi-
vo, sem dúvida nenhuma, mas a parcela de ação do 
Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados é 
bastante importante.

Portanto, Sr. Presidente, esperamos poder dar 
a todos os aposentados e pensionistas uma resposta 
positiva antes do Natal e do Ano-Novo.

Muito obrigado, Presidente Michel Temer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido. 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Marçal Filho. 
Em seguida, falarão os Deputados Moreira Mendes e 
Paes de Lira.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
tem a grande oportunidade de incluir na pauta projetos 
sobre determinadas áreas da nossa população, aten-
dendo com justeza, por exemplo, às reivindicações dos 
agentes comunitários de saúde aqui presentes.

Essa categoria presta relevantes serviços à po-
pulação de todo o País – e no meu Estado de Mato 
Grosso do Sul não é diferente. Temos de reconhecer 
o quanto os agentes comunitários ajudam na área da 
saúde, o trabalho que realizam nos mais longínquos 
rincões do País. Eles prestam a assistência que, mui-
tas vezes, a população não tem, aquele atendimento 
prestado nos grandes centros. É, portanto, no interior 
do nosso País que se verifica a importância do trabalho 
por eles realizado. Espero que seja incluída na pauta 
essa PEC, já aprovada na Comissão Especial. 

Sr. Presidente, também a PEC que contempla os 
policiais militares foi aprovada pela Comissão Espe-
cial. Esperamos que ela venha ao plenário, para que 
possamos realmente contemplar a área de segurança 
do País, notadamente o policiamento preventivo feito 
pela Polícia Militar. Graças a Deus, a Comissão Espe-
cial concluiu seus trabalhos. Agora esperamos que a 
PEC seja incluída na pauta e aprovada.

Ainda temos a questão dos aposentados, aqui já 
mencionada. É importante incluir na pauta as matérias 
que contemplam os aposentados, entre elas a que trata 
do fim do fator previdenciário, que já foi aprovada na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; e 
a que concede os benefícios do salário mínimo para as 
aposentadorias, que está pronta para entrar em pauta. 
V.Exa., Presidente Michel Temer, já colocou essa ma-
téria na pauta, portanto esperamos que volte.

Eu sou Relator do projeto sobre a recuperação 
das perdas dos aposentados na Comissão de Constitui-
ção e Justiça. Entregarei o relatório nos próximos dias 
para que os nobres Parlamentares possam apreciá-lo 
e, assim, os aposentados possam ser contemplados 
e a justiça ser feita às pessoas que colaboraram tanto 
com o nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mi-

nuto, Deputado Moreira Mendes, que logo darei início 
à Ordem do Dia.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas comunicar à Casa que o Presidente da Re-
pública sancionou nesta semana a Lei nº 12.097, de 

2009, que dispõe sobre o conceito e a aplicação da 
rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes de bo-
vinos e de búfalos.

Esse foi um trabalho de uma Subcomissão Es-
pecial da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural, em que funcionei 
como Presidente e que teve o Deputado Abelardo Lu-
pion como Relator. Posteriormente, a Comissão aprovou 
o projeto, que já passou por esta Casa e pelo Senado 
e agora foi transformado em lei.

É uma lei moderna, que dá ao País condições 
de disputar no mercado internacional da carne. Um 
sucesso e um avanço para o Brasil.

Era o registro que eu queria fazer, Sr. Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 262 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

RORAIMA

Angela Portela PT 
Luciano Castro PR 
Total de RORAIMA 2

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de AMAPÁ 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Vic Pires Franco DEM 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 8

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de AMAZONAS 2

RONDONIA

Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Total de RONDONIA 4
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ACRE

Fernando Melo PT 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de ACRE 7

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de TOCANTINS 5

MARANHÃO

Bene Camacho PTB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR 
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Washington Luiz PT 
Total de MARANHÃO 10

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de CEARÁ 11

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Elizeu Aguiar PTB 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Paes Landim PTB 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de PIAUÍ 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Rogério Marinho PSDB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Rômulo Gouveia PSDB 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de PARAÍBA 6

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Maurício Rands PT 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PTB 
Total de PERNAMBUCO 12

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de ALAGOAS 6

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Total de SERGIPE 5

BAHIA

Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Félix Mendonça DEM 
João Almeida PSDB 
José Carlos Aleluia DEM 
José Rocha PR 
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Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Milton Barbosa PSC 
Paulo Magalhães DEM 
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 18

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Antônio Roberto PV 
Bilac Pinto PR 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide DEM 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Paulo Delgado PT 
Vitor Penido DEM 
Total de MINAS GERAIS 20

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 8

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc

Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PR 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Neilton Mulim PR 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de RIO DE JANEIRO 28

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José C Stangarlini PSDB 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Luciana Costa PR 
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Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PPS 
Total de SÃO PAULO 37

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Pedro Henry PP 
Wellington Fagundes PR 
Total de MATO GROSSO 4

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de DISTRITO FEDERAL 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Total de GOIÁS 7

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de MATO GROSSO DO SUL 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 

Dr. Rosinha PT 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT 
Total de PARANÁ 20

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT 
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Zonta PP 
Total de SANTA CATARINA 7

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Emilia Fernandes PT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Renato Molling PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 13

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço des-
culpas aos demais Deputados que estão ao microfone. 
Durante a votação V.Exas. poderão se manifestar.

Consulto os Srs. Deputados que se inscreveram 
para encaminhar a matéria, seja contrariamente, seja 
a favor, se desistem da palavra. (Pausa.)

Desistem. Desistiram todos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-

se à votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o parecer do Relator, na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e/ou 
de sua adequação financeira e orçamentária.
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O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Põe “sim” para todo o 
mundo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim” para 
todos?

O SR. EDUARDO VALVERDE – Para todos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão to-

dos de acordo? (Pausa.) 
Bota “sim” no painel, então.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-

tação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 

que forem pela aprovação permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o parecer do Relator, na parte em que manifesta 
opinião pelo não atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e/ou de sua ade-
quação financeira e orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO O PARECER.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nos termos 

do § 6º do art. 189 do Regimento Interno, esta Presi-
dência não submeterá a votos as Emendas de nºs 1 e 
2, por terem recebido parecer pela inadmissibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a Medida Provisória nº 469, de 2009.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há acordo 
geral sobre isso? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluído o pro-

cessado.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

votei de acordo com a orientação do PMDB na vota-
ção anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há um re-
querimento aqui. O Plenário aprovou uma prorrogação 
por 30 dias para a CPI da ANEEL. Esse prazo termina 
na segunda-feira, e agora a Comissão pede um novo 
prazo, de 60 dias. Parece que houve um acordo por 
15 dias. É isso?

Requerimento a que se refere o Presidente:
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O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Dez dias, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O acordo 
é por 10 dias.

Se os senhores estiverem de acordo, permane-
çam...

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nenhum Líder 
do PT está aqui, mas esse é um tema que nós temos 
tratado com muito zelo.

O Deputado Arnaldo Jardim, que estava agora 
tratando desse assunto, não me informou que havia 
um entendimento. O Deputado José Aníbal, que é Lí-
der... Não sei se algum Deputado do PT... Não sei se 
o Líder Cândido Vaccarezza participou desse acordo 
de 10 dias, ou o Deputado Carlos Zarattini, que aqui 
está. Não tínhamos esse pré-entendimento.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não, não, não. Acordo é 
sem prorrogação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sem pror-
rogação. Nem pelo prazo de 10 dias?

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Não. Apenas um entendi-
mento para que o Relator possa ter um prazo adicional 
de 10 dias para concluir seu relatório.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só que 
acontece o seguinte... Eu só quero esclarecer...

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Só o Relator, Sr. Presi-
dente. Não é prorrogação do prazo da CPI, é prazo 
para apresentação do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu en-
tendo. Mas, para que ele possa apresentar o relatório 
no prazo de 10 dias, Deputado José Aníbal, é preci-
so aprovar a prorrogação por 10 dias, senão não há 
como fazê-lo.

O SR. ANDRÉ VARGAS – Sr. Presidente, eu sou 
membro dessa CPI. Nós estamos paralisados nessa 
CPI para preparar o relatório há pelo menos 15 dias. 
Não tenho as datas precisas. Não haveria mais pos-
sibilidade de audiências. Há toda uma discussão. São 
outras questões de energia, que não vão se resolver em 
10 dias, nem em 30 dias, e que vão precisar inclusive 
de projetos de lei nesta Casa. Então, não seria essa a 
razão. Não há por que não haver a conclusão da CPI. 
As oitivas foram feitas há muito tempo. Acho que o Re-
lator tem, sim, condições de fazer o relatório.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, retiremos 
isso de pauta agora, para que possamos tratar...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
retirar de pauta. V.Exas. conversam um pouco, depois. 
A ideia é prorrogar por 10 dias, mas isso dependeria 
de votação do Plenário. Teríamos que votar no máxi-
mo até amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 2.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 351-C, DE 2009 

(Do Senado Federal)

Continuação da votação, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 351-B, de 2009, 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.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à votação da Proposta de Emenda a Constituição nº 
351-C de 2009.

Art. 1o O art. 100 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazen-
das Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, 
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusi-
vamente na ordem cronológica de apresentação 
dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, 
proibida a designação de casos ou de pessoas nas 
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais 
abertos para este fim.

§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreen-
dem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, pro-
ventos, pensões e suas complementações, benefícios 
previdenciários e indenizações por morte ou por invali-
dez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos 
com preferência sobre todos os demais débitos, exceto 
sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.

§ 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titula-
res, tenham sessenta anos de idade ou mais na data de 
expedição do precatório, ou portadores de doença grave, 
definidos na forma da lei, serão pagos com preferência 
sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente 
ao triplo do fixado em lei para os fins do § 3o deste arti-
go, admitido o fracionamento para essa finalidade, sen-
do que o restante será pago na ordem cronológica de 
apresentação do precatório.

§ 3o O disposto no caput deste artigo, relativa-
mente à expedição de precatórios, não se aplica aos 
pagamentos de obrigações definidas em leis como de 
pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4o Para os fins do § 3o, poderão ser fixados, por 
leis próprias, valores distintos às entidades de direito 
público, segundo as diferentes capacidades econômi-
cas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício 
do regime geral de previdência social.
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§ 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das 
entidades de direito público, de verba necessária ao 
pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças tran-
sitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários 
apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento 
até o final de exercício seguinte, quando terão seus 
valores atualizados monetariamente.

§ 6o As dotações orçamentárias e os créditos 
abertos serão consignados diretamente ao Poder Ju-
diciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que pro-
ferir a decisão exequenda determinar o pagamento 
integral, e autorizar, a requerimento do credor, e ex-
clusivamente para os casos de preterimento de seu 
direito de precedência ou de não alocação orçamen-
tária do valor necessário à satisfação do seu débito, 
o sequestro da quantia respectiva.

§ 7o O Presidente do Tribunal competente que, 
por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frus-
trar a liquidação regular de precatórios incorrerá em 
crime de responsabilidade e responderá, também, pe-
rante o Conselho Nacional de Justiça.

§ 8o É vedada a expedição de precatórios com-
plementares ou suplementares de valor pago, bem 
como o fracionamento, repartição ou quebra do valor 
da execução para fins de enquadramento de parcela 
do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.

§ 9o No momento da expedição dos preca-
tórios, independentemente de regulamentação, dele 
deverá ser abatido, a título de compensação, valor cor-
respondente aos débitos líquidos e certos, inscritos 
ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor 
original pela Fazenda Pública devedora, incluídas 
parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados 
aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude 
de contestação administrativa ou judicial.

§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribu-
nal solicitará à Fazenda Pública devedora, para res-
posta em até 30 dias, sob pena de perda do direito 
de abatimento, informação sobre os débitos que 
preencham as condições estabelecidas no § 9o, para 
os fins nele previstos.

§ 11. É facultada ao credor, conforme estabele-
cido em lei da entidade federativa devedora, a entrega 
de créditos em precatórios para compra de imóveis 
públicos do respectivo ente federado.

§ 12. A partir da promulgação desta emenda cons-
titucional, a atualização de valores de requisitórios, após 
sua expedição, até o efetivo pagamento, independente-
mente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de 
remuneração básica da caderneta de poupança, e para 
fins de compensação da mora, incidirão juros simples no 
mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderne-

ta de poupança, ficando excluída a incidência de juros 
compensatórios.

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, 
seus créditos em precatórios a terceiros, independente-
mente da concordância do devedor, não se aplicando ao 
cessionário os §§ 2o e 3o

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá 
efeitos após comunicação, através de petição protocolizada 
ao tribunal de origem e à entidade devedora.

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei com-
plementar a esta Constituição poderá estabelecer regime 
especial para pagamento de crédito de precatórios de 
Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre 
vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de 
liquidação.

§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a 
União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, 
de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-
os diretamente.

Art. 2o O Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:

“Art. 97. Até que seja editada lei comple-
mentar de que trata o § 15 do art. 100 da Cons-
tituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios que, na data de publicação desta 
emenda constitucional, estejam em mora na qui-
tação de precatórios vencidos, relativos às suas 
administrações direta e indireta, inclusive os emi-
tidos durante o período de vigência do regime 
especial instituído por este artigo, farão esses 
pagamentos de acordo com as normas a seguir 
estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no 
art. 100 desta Constituição Federal, exceto em  
seus §§ 2o, 3o, 9o, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem 
prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já 
formalizados na data de promulgação desta 
emenda constitucional.

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, sujeitos ao regime especial de 
que trata este artigo optarão, através de ato 
do Poder Executivo:

I – pelo depósito em conta especial do 
valor referido pelo § 2o deste artigo; ou

II – pela adoção do regime especial pelo 
prazo de até quinze anos, caso em que o per-
centual a ser depositado na conta especial a 
que se refere o § 2o deste artigo corresponde-
rá, anualmente, ao saldo total dos precatórios 
devidos, acrescido do índice oficial de remune-
ração básica da caderneta de poupança e de 
juros simples no mesmo percentual de juros 
incidentes sobre a caderneta de poupança 
para fins de compensação da mora, exclu-
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ída a incidência de juros compensatórios, 
diminuído das amortizações e dividido pelo 
número de anos restantes no regime especial 
de pagamento.

§ 2o Para saldar os precatórios, vencidos 
e a vencer, pelo regime especial, os Estados, 
Distrito Federal e Municípios devedores de-
positarão mensalmente, em conta especial 
criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do 
valor calculado percentualmente sobre as 
respectivas receitas correntes líquidas, apura-
das no segundo mês anterior ao mês de paga-
mento, sendo que esse percentual, calculado 
no momento de opção pelo regime e mantido 
fixo até o final do prazo a que se refere o § 14 
deste artigo, será:

I – para Estados e para o Distrito Fede-
ral:

a) de, no mínimo, um e meio por cento, 
para os Estados das regiões Norte, Nordeste 
e Centro Oeste, além do Distrito Federal, ou 
cujo estoque de precatórios pendentes das 
suas administrações direta e indireta, corres-
ponder até trinta e cinco por cento do total 
da receita corrente líquida.

b) de, no mínimo, dois por cento, para os 
Estados das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque 
de precatórios pendentes das suas administra-
ções direta e indireta corresponder a mais de trinta 
e cinco por cento da receita corrente líquida.

II – para Municípios:
a) de, no mínimo, um por cento, para Mu-

nicípios das regiões Norte, Nordeste e Centro 
Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes 
das suas administrações direta e indireta, cor-
responder até trinta e cinco por cento da receita 
corrente líquida.

b) de, no mínimo, um e meio por cento, para 
Municípios das regiões Sul e Sudeste, cujo es-
toque de precatórios pendentes das suas admi-
nistrações direta e indireta corresponder a mais 
de trinta e cinco por cento da receita corrente 
líquida.

§ 3o Entende-se como receita corrente lí-
quida, para os fins de que trata este artigo, o 
somatório das receitas tributárias, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de contribuições e 
de serviços, transferências correntes e outras 
receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1o 
do art. 20 da Constituição Federal, verificado no 
período compreendido pelo mês de referência 
e os onze meses anteriores, excluídas as dupli-
cidades, e deduzidas:

I – nos Estados, as parcelas entregues aos 
Municípios por determinação constitucional;

II – nos Estados, no Distrito Federal e 
nos Municípios, a contribuição dos servidores 
para custeio do seu sistema de previdência e 
assistência social e as receitas provenientes da 
compensação financeira referida no § 9o do art. 
201 da Constituição Federal.

§ 4o As contas especiais de que tratam 
os §§ 1o e 2o serão administradas pelo Tri-
bunal de Justiça local, para pagamento de 
precatórios expedidos pelos tribunais.

§ 5o Os recursos depositados nas contas 
especiais de que tratam os §§ 1o e 2o deste 
artigo não poderão retornar para Estados, 
Distrito Federal e Municípios devedores.

§ 6o Pelo menos cinquenta por cento dos 
recursos de que tratam os §§ 1o e 2o deste 
artigo serão utilizados para pagamento de 
precatórios em ordem cronológica de apre-
sentação, respeitada as preferências defini-
das no § 1o, para os requisitórios do mesmo 
ano e no § 2o do art. 100, para requisitórios 
de todos os anos.

§ 7o Nos casos em que não se pos-
sa estabelecer a precedência cronológica 
entre dois precatórios, pagar-se-á primeiro o 
precatório de menor valor.

§ 8o A aplicação dos recursos restantes 
dependerá de opção a ser exercida por Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios devedores, 
por ato do Poder Executivo, obedecendo a 
seguinte forma, que poderá ser aplicada iso-
ladamente ou simultaneamente:

I – destinados ao pagamento dos pre-
catórios por meio do leilão;

II – destinados a pagamento à vista de 
precatórios não quitados na forma do § 6o e 
do inciso I, em ordem única e crescente de 
valor por precatório.

III – destinados a pagamento por acor-
do direto com os credores, na forma estabe-
lecida por lei própria da entidade devedora, 
que poderá prever criação e forma de funcio-
namento de câmara de conciliação.

§ 9o Os leilões de que trata o inciso I do 
§ 8o deste artigo:

I – serão realizados por meio de siste-
ma eletrônico administrado por entidade auto-
rizada pela Comissão de Valores Mobiliários ou 
pelo Banco Central do Brasil.

II – admitirão a habilitação de precatórios, 
ou parcela de cada precatório indicada pelo 
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seu detentor, em relação aos quais não esteja 
pendente, no âmbito do Poder Judiciário, re-
curso ou impugnação de qualquer natureza; 
permitida por iniciativa do Poder Executivo a 
compensação com débitos líquidos e certos, 
inscritos ou não em dívida ativa e constituídos 
contra devedor originário pela Fazenda Pública 
devedora até a data da expedição do precatório, 
ressalvados aqueles cuja exigibilidade esteja 
suspensa nos termos da legislação, ou que já 
tenham sido objeto de abatimento nos termos do 
§ 9o do art. 100 da Constituição Federal.

III – ocorrerão por meio de oferta pública 
a todos os credores habilitados pelo respectivo 
ente federativo devedor;

IV – considerarão automaticamente ha-
bilitado o credor que satisfaça o que consta no 
inciso II;

V – serão realizados tantas vezes quanto 
necessário em função do valor disponível;

VI – a competição por parcela do valor 
total ocorrerá a critério do credor, com deságio 
sobre o valor desta;

VII – ocorrerão na modalidade deságio, 
associado ao maior volume ofertado cumulado 
ou não com o maior percentual de deságio, pelo 
maior percentual de deságio, podendo ser fixado 
valor máximo por credor, ou por outro critério a 
ser definido em edital;

VIII – o mecanismo de formação de pre-
ço constará nos editais publicados para cada 
leilão;

IX – a quitação parcial dos precatórios será 
homologada pelo respectivo Tribunal que o ex-
pediu.

§ 10. No caso de não liberação tempes-
tiva dos recursos de que tratam os §§ 1o, II, 2o 
e 6o deste artigo:

I – haverá o sequestro de quantia nas 
contas de Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios devedores, por ordem do Presidente 
do Tribunal referido no § 4o, até o limite do va-
lor não liberado;

II – constituir-se-á, alternativamente, por 
ordem do Presidente do Tribunal requerido, 
em favor dos credores de precatórios, con-
tra Estados, Distrito Federal e Municípios de-
vedores, direito líquido e certo, autoaplicável 
e independentemente de regulamentação, à 
compensação automática com débitos líqui-
dos lançados por estar contra aqueles, e, 
havendo saldo em favor do credor, o valor 
terá automaticamente poder liberatório do 

pagamento de tributos de Estados, Distrito 
Federal e Municípios devedores, até onde se 
compensarem;

III – o chefe do Poder Executivo respon-
derá na forma da legislação de responsabili-
dade fiscal e de improbidade administrativa;

IV – enquanto perdurar a omissão a en-
tidade devedora:

a) não poderá contrair empréstimo ex-
terno ou interno;

b) ficará impedida de receber transfe-
rências voluntárias;

V – a União reterá os repasses rela-
tivos ao Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal e ao Fundo de Partici-
pação dos Municípios, e os depositará nas 
contas especiais referidas no § 1o, devendo 
sua utilização obedecer ao que prescreve o 
§ 5o, ambos deste artigo.

§ 11. No caso de precatórios relativos a 
diversos credores, em litisconsórcio, admite-
se o desmembramento do valor, realizado 
pelo Tribunal de origem do precatório, por 
credor, e, por este, a habilitação do valor to-
tal a que tem direito, não se aplicando, neste 
caso, a regra do § 3o do art. 100 da Constitui-
ção Federal.

§ 12. Se a lei a que se refere o § 4o do 
art. 100 não estiver publicada em até 180 dias, 
contados da data de publicação desta emenda 
constitucional, será considerado, para os fins re-
feridos, em relação à Estados, Distrito Federal e 
Municípios devedores, omissos na regulamen-
tação, o valor de:

I – quarenta salários-mínimos para Esta-
dos e para o Distrito Federal;

II – trinta salários-mínimos para Municí-
pios.

§ 13. Enquanto Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios devedores estiverem realizando 
pagamentos de precatórios pelo regime especial, 
não poderão sofrer sequestro de valores, exceto 
no caso de não liberação tempestiva dos recursos 
de que tratam os §§ 1o, II e 2o deste artigo.

§ 14. O regime especial de pagamento de 
precatório previsto no § 1o, I, vigorará enquanto 
o valor dos precatórios devidos for superior ao 
valor dos recursos vinculados, nos termos do § 
2o, ambos deste artigo, ou pelo prazo fixo de até 
15 anos, no caso da opção prevista no § 1o, II.

§ 15. Os precatórios parcelados na forma 
do art. 33 ou do art. 78 deste Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, e ainda pen-
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dentes de pagamento, ingressarão no regime 
especial com o valor atualizado das parcelas não 
pagas relativas a cada precatório, bem como o 
saldo dos acordos judiciais e extrajudiciais.

§ 16. A partir da promulgação desta emen-
da constitucional a atualização de valores de re-
quisitórios, até o efetivo pagamento, independen-
temente de sua natureza, será feita pelo índice 
oficial de remuneração básica da caderneta 
de poupança e para fins de compensação da 
mora, incidirão juros simples no mesmo per-
centual de juros incidentes sobre a caderneta 
de poupança, ficando excluída a incidência de 
juros compensatórios.

§ 17. O valor que exceder o limite previsto 
no § 2o do artigo 100 da Constituição Federal 
será pago, durante a vigência do regime espe-
cial, na forma prevista nos §§ 6o e 7o, ou nos 
incisos I, II e III do § 8o deste artigo, devendo 
os valores dispendidos para o atendimento do 
§ 2o do art. 100 da Constituição Federal serem 
computados para efeito do § 6o deste artigo.

§ 18. Durante a vigência do regime es-
pecial a que se refere este artigo gozarão 
também da preferência a que se refere o § 
6o os titulares originais de precatórios que 
tenham completado sessenta anos de idade 
até a data da promulgação desta emenda 
constitucional.”

Art. 3o A implantação do regime de pagamento 
criado pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias deverá ocorrer no prazo de até 
noventa dias, contados da data da publicação desta 
Emenda constitucional.

Art. 4o A entidade federativa voltará a observar 
somente o disposto no art. 100 da Constituição Fe-
deral:

I – no caso de opção pelo sistema do inciso I do 
§ 1o do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, quando o valor dos precatórios devidos 
for inferior ao dos recursos destinados ao seu paga-
mento;

II – no caso de opção pelo sistema do inciso II do 
§ 1o do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, ao final do prazo.

Art. 5o Ficam convalidadas todas as cessões de 
precatórios efetuadas antes da promulgação desta 
Emenda Constitucional, independente da concordân-
cia da entidade devedora.

Art. 6o Ficam também convalidadas todas as 
compensações de precatórios com tributos vencidos 
até 31 de outubro de 2009, da entidade devedora, 
efetuadas na forma do disposto no § 2o do art. 78 do 

ADCT, realizadas antes da promulgação desta emen-
da constitucional.

Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Srs. Líde-
res, para orientarem a bancada. Votam “sim” ou “não”, 
no segundo turno?

Quem quer votar em primeiro lugar? (Pausa.)
O PSDB, como vota? (Pausa.)
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 
vota “sim”.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vota 
“sim” e pede à sua bancada que venha ao plenário. Há 
ainda outra PEC, a que trata dos agentes comunitá-
rios de saúde.

Apelo para a bancada no sentido de que esteja 
aqui e vote “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o PMDB encaminha o voto “sim” e alerta que esta 
PEC é bastante importante, porque vai restabelecer 
a possibilidade de os créditos alimentares terem pre-
ferência, vai permitir que se processe por crime de 
improbidade administrativa gestor que não cumprir 
o pagamento, estabelece preferência para idosos e 
portadores de doenças graves e efetivamente obriga 
os entes federados a pagarem com percentual da sua 
receita corrente líquida.

A PEC é um avanço: estabelece a ordem crono-
lógica, prevê a introdução das câmaras de conciliação, 
o pagamento do menor para o maior valor, leilões limi-
tados até 50% e a ordem cronológica respeitada em 
50%. Foi um avanço em relação à PEC do Senado. Ela 
ainda vai retornar ao Senado.

Peço não apenas que o encaminhamento seja 
“sim”, mas que todos os Parlamentares estejam aqui 
presentes para que possamos rapidamente concluir 
essa votação de vital importância para Prefeitos, Gover-
nadores, detentores de créditos alimentares e aqueles 
que são credores de precatórios.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu acompanhei, 
representando a bancada do PT, a Comissão Espe-
cial, o acordo que foi feito com os Prefeitos, inclusive 
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a participação dos Prefeitos do PT, junto com o Pre-
feito de São Paulo.

Nós buscamos construir uma emenda constitucio-
nal na Comissão Especial, na forma de uma emenda 
aglutinativa, com o substitutivo que vem ao Plenário, 
que está na medida e no limite do que é possível para 
solucionar a crise das administrações públicas em 
relação ao problema dos precatórios, com o bloqueio 
das contas de algumas Prefeituras, o que coloca em 
risco a prestação dos serviços básicos à população 
mais carente.

Acho que essa emenda substitutiva é uma solu-
ção correta para um problema grave, porque garante a 
prioridade de créditos alimentícios, de pessoas acima 
de 60 anos e de portadores de deficiência. Além disso, 
estabelece obrigatoriedade de depósito do Orçamento 
no Poder Judiciário. Se deixar como está, a população 
mais carente será a mais prejudicada: primeiro, porque 
não vai receber nada; segundo, porque tem os serviços 
básicos comprometidos.

Portanto, encaminhamos o voto “sim” e chama-
mos a bancada do PT para que venha ao plenário 
votar “sim” à PEC.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Verde orienta o voto “sim”.

O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB, 
mantendo a coerência do primeiro turno, orienta a sua 
bancada a votar “sim”.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL quer 
encaminhar o voto “não”.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, PP encaminha a 
favor do...

O SR. IVAN VALENTE – Não é possível, gente. 
Há um orador na tribuna.

Sr. Presidente, o PSOL entende que os precató-
rios são de natureza alimentícia. É preciso qualificar 
isso. Há pessoas que ficam, 10, 15, 20 anos para re-
ceber uma pensão, um salário do Estado, que é de-
vedor. 

O PSOL fez a opção pela cidadania. Aqui não 
se trata de proteger empreiteiras, mas de pensão ali-
mentícia.

Em segundo lugar, uma cidade como São Paulo 
chega a pagar 13% de juros da dívida. Ela pagará, no 
máximo, 1,5% para os precatórios. 

Em terceiro lugar, o estabelecimento dos leilões 
é uma forma de se furar a fila. Aqueles que querem 
receber mais rapidamente, que são os que mais po-
dem, receberão, furando a ordem cronológica, mais 

rápido do que aqueles que precisam mais de recursos. 
O problema aqui é político.

O endividamento dos municípios precisa ser re-
solvido de outra forma, não fazendo com que cidadãos 
e cidadãs... Não estão falou de empreiteiras, porque os 
Prefeitos vão resolver primeiro o problema das emprei-
teiras, que são financiadoras de campanha. Por isso o 
PSOL vota não, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não. 

PP?
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PP encaminha favoravelmente, 
porque entende que essa PEC dá prioridade aos ido-
sos, ao tratamento de doenças, à alimentação, pune 
por improbidade administrativa os que não cumprirem 
os pagamentos de precatórios e exige a preservação 
dos recursos no Orçamento. Por isso o PP encaminha 
“sim” e pede aos seus companheiros que venham ao 
Plenário para votar “sim” com o partido.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco libera a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não. 

PR?
O SR. MILTON MONTI (PR-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na semana pas-
sada, houve uma série de especulações a respeito 
do posicionamento do PR em relação a esta matéria. 
Vamos encaminhar o voto “sim”, inclusive, caros De-
putados, para manter a coerência com o nosso po-
sicionamento na votação do primeiro turno. Votamos 
favoravelmente no primeiro turno. As notícias eram, 
como disse, apenas especulações. Vamos confirmar 
a mesma posição que adotamos. Portanto, o Partido 
da República – PR vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “sim”.

Como vota o PSC, Deputado Hugo Leal?
O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC, na semana 
passada, teve o mesmo posicionamento. Há divergência 
na bancada com um dos Relatores, o Deputado Regis 
de Oliveira. Por isso o PSC libera sua bancada nesse 
projeto, apesar de seu Líder votar “sim”.

O PSC vota pela liberação da bancada. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 

o PDT, Deputado Dagoberto?
O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
encaminhamos “não”, porque entendíamos o calote que 
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pretende essa PEC. No entanto, há muita divergência 
no partido. Então, vamos liberar a bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Democratas?

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Demo-
cratas, por entender que essa proposta para precatórios 
é a mais adequada para todos – Municípios, Estados e 
cidadãos –, porque vai ser uma relação de pagamento 
do que se deve, encaminha “sim” e pede a todos os 
seus Deputados presentes que votem “sim”.

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 
manter o mesmo encaminhamento da votação anterior. 
O Partido Verde vai encaminhar o voto “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
a Minoria, Deputada?

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a 
Minoria vota favoravelmente, solicita a presença no 
plenário dos Deputados dos 3 partidos – PSDB, De-
mocratas e PPS – e reitera que é uma lei importante 
do ponto de vista do ordenamento das obrigações dos 
precatórios já inscritos.

Nosso voto é favorável já nesse segundo turno. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Go-
verno encaminha o voto “sim” e usa 30 segundos para 
informar que, dentre outras questões de evolução que 
essa PEC traz, ela constitui um claro e transparente 
mercado de leilão de precatórios, em que, com toda 
a transparência, num processo público, o dono de um 
precatório poderá entrar nesse mercado, que hoje 
acontece, inclusive, de maneira absolutamente pouco 
transparente, porque há esse mercado. Podemos, com 
isso, trazer valores de precatórios para valores corre-
tos. Há recursos liberados para pagar precatórios de 
menor valor e outro tipo de fila para quem tem idade 
maior e para quem tem essa necessidade. 

O voto do Governo é “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. PRESIDENTE (Michel Temer) – Srs. De-
putados venham ao plenário. Exige-se quorum espe-
cial de 308 votos.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estou quase sem voz, mas ergo a 
minha fraca voz para pedir que não votem favoravel-
mente nesta matéria, que é um atentado aos direitos 
e garantias fundamentais assegurados pela Consti-
tuição da República, viola o ato jurídico perfeito, viola 
o direito adquirido, viola a coisa julgada, cristaliza vá-
rios calotes, um de 8 e outro de 10 anos, e agora com 
mais 15 anos de calote, atingindo servidores públicos, 
militares, pessoas que aguardam ansiosamente pelo 
pagamento dos seus precatórios alimentares, cidadãos 
de grandes municípios que perderam as suas casas 
em prol do desenvolvimento e que nunca mais verão 
a cor do dinheiro de suas casinhas construídas com 
30, 35, 40 anos de trabalho insano. Esta matéria, se 
aprovada, colocará por terra a segurança jurídica tam-
bém assegurada pela Constituição.

Não podemos coonestar aquilo que as admi-
nistrações públicas fizeram ao longo de todos esses 
anos, que foi calotear, tungar, meter a mão no bolso 
dos credores de precatórios.

Será que faremos isso hoje nesta Casa de leis? 
Será que atentaremos contra os direitos dos peque-
nos?

Ouvi Deputados de grandes partidos dizerem 
que votaram esta matéria porque vão pegar dos leões, 
mas, na tentativa de pegar os leões, vão massacrar os 
gatinhos. Esta matéria não pode prosperar.

Peço ingentemente à Câmara dos Deputados, aos 
Deputados Federais que rejeitem esta matéria. Votem 
“não”, pela segurança jurídica, pelas garantias consti-
tucionais. Aí, sim, faremos história esta noite.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Srs. De-

putados, venham ao plenário. Em votação de emenda 
constitucional, a ausência tem efeito administrativo.

O SR. PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB-GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro fazer uma sugestão em nome do PMDB. O item 2 
da pauta é polêmico. Há partidos que o defendem e 
outros são contrários a ele. No item 3, pelo que per-
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cebemos no plenário, há unanimidade pela aprovação 
da PEC nº 391/09, sobre o piso salarial dos agentes 
comunitários de saúde. Sugerimos que haja a inversão 
de pauta para votarmos o item 3. Todos os oradores 
que se inscreveram para encaminhar a favor ou contra 
abririam mão das suas inscrições para que pudésse-
mos passar imediatamente para a votação com todos 
os partidos encaminhando “sim”.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PSDB solicita a presença no plenário dos 
demais Parlamentares para que possamos acelerar 
a votação.

Concordamos com o Deputado Pedro Chaves, 
que foi o Presidente da Comissão Especial que V.Exa. 
designou para a PEC nº 391/09, sobre o piso salarial 
dos agentes de combate às endemias e dos agentes 
comunitários de saúde.

O PSDB solicita a presença de todos os seus 
Parlamentares para que possamos acelerar a vota-
ção dessa PEC.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero agra-
decer a todo o Brasil, na condição de Presidente da 
Comissão de Turismo e Desporto, pela presença dos 
Ministros hoje no XI Congresso Brasileiro da Atividade 
Turística – CBRATUR, com foco na Copa do Mundo 
de 2014 no Brasil. Contamos com a presença do De-
putado Michel Temer, do Ministro do Esporte, Orlando 
Silva, e do Ministro do Turismo, Luiz Barretto. 

Quero registrar o êxito do nosso evento e, funda-
mentalmente, a projeção do turismo brasileiro e também 
do esporte nacional. Agradeço a presença a todos os 
convidados que participaram do evento minutos atrás. 
E reafirmo que estamos projetando o futuro do Brasil 
através desses 2 grandes segmentos.

Muito obrigado.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
rapidamente comentar a medida que estamos votan-
do, a PEC dos Precatórios. Há talvez no País uma in-
compreensão por parte de pessoas que inadvertida-
mente tentam subverter, eu diria, a ordem lógica da 
construção que esta Casa e o Senado estão fazendo 
sobre essa PEC. 

Dizem que é a PEC do calote, quando, na verda-
de, é uma elaboração madura desta Casa, exatamente 
para que os precatórios voltem a andar, os pagamen-
tos sejam feitos, a fim de que o aposentado não morra 
antes de recebê-los, o deficiente físico possa receber 
o precatório contemplado pela PEC e os precatórios 
de valor inferior a 100 mil reais tenham o pagamento 
facilitado.

Então há uma série de requisitos elencados que 
permitem ao cidadão que tem crédito com o Governo 
Federal, Estadual e Municipal receber, inclusive para 
que os Governos, tanto Estaduais como Municipais, 
disponibilizem anualmente um valor no orçamento para 
pagar precatórios, o que não vêm fazendo. 

Hoje o Governo diz que deve, reconhece que 
deve, aceita a dívida, não nega a dívida, mas não 
paga. Nós estamos criando um mecanismo pelo qual 
os Governos Municipais e Estaduais ao reconhecerem 
a dívida, terão de pagar uma quantia ano a ano e, com 
isso, facilitar a vida do cidadão.

Por isso votei a favor. E tenho argumentos que 
sustentam que o cidadão receberá o que é seu, o que 
lhe pertence de direito, e que vai melhorar a vida da-
quele que tem precatório e precisa receber.

O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Sandro Mabel. (Pausa.)

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra pela or-
dem para manifestar a nossa alegria em ver uma de-
cisão em favor da indústria moveleira, na qual Santa 
Catarina se destaca. A redução para zero da alíquota 
do IPI, até o fim do mês de março, vai permitir, neste 
final de ano e início do próximo, aquecimento no mer-
cado interno. Vive a indústria moveleira de Santa Ca-
tarina e do Brasil um momento muito delicado, com a 
retração do mercado e também com o dólar baixo. Por 
isso é um belo sinal para esse período a redução do 
IPI, que vai facilitar a vida tanto da indústria tanto do 
consumidor. Vai ganhar tanto aquele que vai adquirir 
quanto o que produz.

Por isso nós queremos reconhecer este momen-
to e a atitude do Governo em atender ao pedido de 
segmento tão importante.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro anunciar a presença entre nós do ex-Senador José 
Eduardo Dutra, Presidente eleito do PT, ex-Presidente 
da PETROBRAS, ex-Presidente da BR. É um compa-
nheiro que só tem a nos honrar por estar visitando a 
Câmara neste momento importante em que estamos 
votando a PEC dos Precatórios.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nossos 

cumprimentos ao Presidente José Eduardo Dutra.
O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 

Líder Sandro Mabel.
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O SR. SANDRO MABEL – Quero fazer uma 
questão de ordem a V.Exa., Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É ques-
tão de ordem?

O SR. SANDRO MABEL – Sim. É importante. 
No dia 9 de junho… (Pausa.)

Sem problema, Sr. Presidente. É que V.Exa. tem 
de escutar a minha questão de ordem, porque é im-
portante.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT 
concorda com a inversão de pauta, ou seja, o item 3 
para o item 2, pois entende que a PEC que trata da 
carreira e do plano de carreira e salário básico em 
todo o Brasil dos agentes comunitários de saúde e dos 
agentes de combate às endemias é de um consenso 
maior do que a PEC dos Cartórios. Com isso, nós ga-
rantiríamos o quorum necessário até mesmo para votar 
essa terceira PEC, se fosse necessário. 

Então a partir da fala do Líder do PMDB, concor-
dando com essa inversão de pauta, o PT concorda e 
até garante o quorum necessário para votar a PEC 
dos Cartórios posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líder San-
dro Mabel com a palavra.

O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no 
dia 9 de junho deste ano, quando V.Exa. adotou o novo 
procedimento de não aceitar carona nas medidas pro-
visórias, levantei uma questão de ordem a V.Exa. – e 
o Deputado Gerson Peres tinha feito uma questão de 
ordem parecida. Perguntei, primeiro, a V.Exa. se na 
síntese e conclusão serão inadmitidas emendas es-
tranhas ao núcleo material das medidas provisórias. O 
núcleo material de medida provisória que fale de meio 
ambiente é a legislação do meio ambiente. O núcleo 
material de uma emenda que fale de tributos é toda 
a legislação tributária. Quer dizer, mesmo não sendo 
aquele assunto que a medida provisória tem, mas 
dentro do núcleo material da área, podem ser inseri-
das emendas desde que atendam à área tributária ou 
ambiental? O senhor respondeu: “Claro!”. E continuou 
discorrendo sobre isso. 

Eu recebi de V.Exa. o Ofício nº 2.351, que glosa-
vam 3 emendas de minha autoria à Medida Provisória 
nº 470/09. 

Quero dizer a V.Exa. que a Medida Provisória nº 
470/09 trata de legislação tributária. As minhas emen-
das e as da Deputada Gorete Pereira tratam exata-
mente da questão tributária também, não no foco, 
porque a medida falava de IPI, de CONFINS etc. E as 
emendas falavam sobre COFINS, crédito presumido, 
cobrança de Fundo de Garantia, INSS, vale-transporte. 

E a Deputada Gorete Pereira fazia menção à anistia 
às Santas Casas. Portanto, todas as emendas eram 
relativas a tributos. 

Portanto, Sr. Presidente, reportando-me à ques-
tão de ordem que fiz a V.Exa., quando V.Exa. colocou, 
de forma justa, porque senão vamos ficar impossibi-
litados de tratar de matérias aqui... Então, quando o 
núcleo material da emenda for essa, temos que dizer: 
está no sistema tributário, o núcleo material é o siste-
ma tributário.

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria que V.Exa 
reconsiderasse essas emendas, não as cancelasse e 
também – logicamente não é V.Exa. que escolhe as 
emendas – orientasse a sua assessoria dentro dessa 
questão de ordem feita por V.Exa., para que tivéssemos 
oportunidade também de inserir assuntos congêneres 
à matéria, que são as questões tributárias nessas me-
didas provisórias que passam aqui. Porque, senão, vai 
ficar simples para o Executivo legislar à vontade nes-
ta Casa, e nós não poderemos acrescentar posições, 
mas sendo do núcleo material da medida.

Por isso, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que recon-
sidere as nossas emendas. E que nós possamos, quem 
sabe – até eu me coloco à disposição para fazer uma 
reunião com V.Exa., juntamente com sua assessoria –, 
definir núcleo de matéria que venha do meio ambiente. 
Porque se se falar apenas de macaco-prego, nós não 
poderemos falar só daquilo. Nós temos que falar de 
meio ambiente de maneira geral. Até porque para ele 
viver ele precisa ter todo o meio ambiente.

Peço a V.Exa. reconsiderar. E quando V.Exa. de-
finiu, no calor da discussão – aliás muito bem definido 
–, por isso sempre o parabenizei pela coragem e pela 
sapiência que tem em poder inserir nesta Casa o que 
deu grande velocidade a nossa Câmara. Mas isso ficou 
definido, e acho que nós devemos seguir.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu vou 
recolher a questão de ordem de V.Exa. e verificar a 
possibilidade da reconsideração, em face dos argu-
mentos expendidos por V.Exa.

O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, propuseram a 
inversão de pauta dessas 2 últimas PECs. Acho que 
temos que manter os acordos. Cada vez que se faz 
algum acordo, alguém faz uma proposta para mudar. 
Vamos votar, primeiro, a PEC nº 471/05. A PEC dos 
Agentes Comunitários de Saúde é consenso, não ha-
verá discussão, então, votaremos por último, senão, 
não haverá quorum para a PEC nº 471/05. 

O SR. CLÓVIS FECURY (DEM-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o partido na votação anterior.



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 67063 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Venham 
ao plenário, Srs. Deputados. Logo mais, vou encerrar 
a votação. O quorum está muito baixo.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
também concorda com a mudança que traz o item 4, a 
PEC nº 391/09, para substituir o próximo item da pauta, 
que é justamente a PEC dos Cartórios.

O PPS é a favor de que façamos essa mudança. 
Já há acordo com os partidos e com essa classe tão 
importante, que tanto luta e trabalha em prol da po-
pulação brasileira quando se fala em saúde e merece 
ser reconhecida.

Queremos colocar a PEC nº 391/09 como próximo 
item da pauta e votar o mais rápido possível.

Muito obrigado.
O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero registrar o encontro que tive, ontem, em São 
Paulo, acompanhado do Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, com as centrais sindicais e a COBAP. E hoje mais 
uma vez articulei com o Deputado Zonta a aprovação 
desses projetos que beneficiam diretamente mais de 
8 milhões de aposentados. 

É o grande momento de melhorarmos a vida dos 
aposentados, é o grande momento de avançarmos 
depois de votarmos hoje essas PECs que estamos 
apreciando, é o grande momento de esta Casa dar 
demonstração de força aos aposentados do País.

Por isso, nossos cumprimentos a todas as enti-
dades presentes... 

(O microfone é desligado.) 
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
em nome do Bloco, solicitamos a inversão de pauta 
para que seja imediatamente votada a PEC nº 391/09, 
sobre o piso salarial dos agentes de saúde... 

(O microfone é desligado.) 
O SR. FRANCISCO TENÓRIO (Bloco/PMN-AL. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMN também concorda com a inversão de pauta. 

Precisamos votar, primeiro, a PEC nº 391/09, so-
bre o piso salarial dos agentes de saúde, dos agentes 
de combate às endemias, a qual tem unanimidade. 
Esses agentes estão há dias nesta Casa e precisam 
de uma decisão. Solicitamos que se vote primeiro a 
PEC nº 391/09. 

Conclamamos os Srs. Deputados para que ve-
nham ao plenário votar, para que logo possamos en-
trar na votação da PEC nº 391/09, sobre o piso sala-
rial dos agentes de saúde e dos agentes de combate 
às endemias.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PS-
DB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, 470 Parlamentares registraram presença. 
No momento, o quorum é de 386. As propostas de 
emenda à Constituição precisam realmente de quo-
rum qualificado.

Solicitamos a todos os Parlamentares, não só os 
do PSDB, mas também dos demais partidos, que am-
pliem o quorum, até porque há 470 Parlamentares na 
Casa. Peço aos Parlamentares, às suas assessorias e 
às Lideranças dos partidos que articulem a presença 
dos Parlamentares no plenário, para que possamos 
vencer as 2 próximas matérias, inclusive, com acordo 
de Liderança, para não haver grandes debates: a PEC 
dos agentes de combate às endemias e dos agentes 
comunitários de saúde e a PEC dos Cartórios. 

Se V.Exa. garantir essas votações, como foi pre-
conizado no acordo, teremos 2 votações rápidas. Os 
Parlamentares que desejarem se pronunciar o farão 
no transcorrer da votação ou após ela.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
um apelo a todos os Líderes das bancadas. 

A PEC nº 391/09, sobre o piso salarial dos agen-
tes comunitários de saúde, de autoria do Deputado 
Raimundo Gomes de Matos, relatada pela Deputada 
Fátima Bezerra, está em plena condição de ser votada. 
O apelo é para que façamos a inversão de pauta para, 
logo em seguida à votação da PEC dos Precatórios, 
votarmos a PEC nº 391/09, sem discussão. Ela é sim-
ples, Sr. Presidente: coloca no art. 198 da Constituição, 
Deputada Janete, a previsão do plano de carreira e do 
piso salarial profissional nacional apenas para comple-
tar o estatuto jurídico dessa profissão, que garante a 
saúde do povo brasileiro. 

Então, vamos colocá-la em votação logo em se-
guida, imediatamente, sem discussão! É o apelo que 
faço a V.Exa., Sr. Presidente, Deputado Michel Temer, 
e a todos os Líderes.

O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB também 
concorda com a inversão de pauta para votar primeiro 
a PEC dos Agentes Comunitários de Saúde, deixando 
para o último item da pauta a PEC dos Cartórios.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB-GO. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, justifico meu voto. Nas últimas votações, votei com 
o PMDB.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro convocar todos os Deputados do PT para virem ao 
plenário votar “sim” à PEC dos Precatórios, porque, 
com essa PEC aprovada, vamos fazer justiça social e 
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vamos permitir que as Prefeituras e os Governos dos 
Estados honrem seus compromissos e continuem a 
fazer os investimentos necessários.

Quero pedir a todos os Deputados do PT que 
votem “sim” à PEC dos Precatórios.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
o Bloco solicita que a seguir se vote a PEC nº 391/09, 
sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saú-
de, sem discussão.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – No mesmo sentido, Sr. Pre-
sidente, pedimos apoio à PEC nº 391, de 2009. 

Fizemos parte da Comissão Especial e reco-
nhecemos o valor do agente comunitário de saúde, 
do agente de combate às endemias. Não se trata de 
um custo, mas de um investimento na saúde pública 
deste País. A saída para a saúde pública neste País é 
a prevenção, e não existem pessoas mais capacitadas 
para exercer esse mister do que os agentes comunitá-
rios de saúde e os agentes de combate às endemias, 
principalmente, Sr. Presidente, tendo em vista a reali-
dade das pequenas cidades do interior do Nordeste, 
do sertão paraibano.

Então, é esse o clamor que fazemos. A PEC dos 
Agentes Comunitários de Saúde é o reconhecimento 
de uma realidade, merece o apoio do Plenário desta 
Casa. E tenho absoluta certeza de que assim o será.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, cha-
mo ao plenário todos os integrantes dos partidos. Já 
estamos com o quorum de 401 Deputados. Convido os 
integrantes do PSDB, do PPS e do Democratas para 
virem ao plenário votar “sim”.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB pede aos 
seus Deputados que venham ao plenário para votar 
“sim” à PEC nº 351, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Edson Duarte, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PV.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, chamo a 
atenção para o projeto que aprovamos aqui, que trata 
da Política Nacional de Mudanças Climáticas e está 
voltando do Senado. Isso ocorreu por acordo desta 
Casa, um gesto da Câmara dos Deputados e do Con-
gresso Nacional de oferecer um instrumento como 
política nacional. 

Quero conclamar os Líderes – sei que com o apoio 
da Presidência desta Casa – no sentido de pautarmos 
essa matéria, porque precisamos votá-la e aprová-la, 
já que estamos a poucas semanas de Copenhague. 
A conferência já está envolta em muitos problemas e 
dificuldades. Então, o Governo brasileiro teve o gesto 
de oferecer metas reais, e o Congresso Nacional pre-
cisa oferecer, no mínimo, uma política nacional. Esta-
mos com a ameaça de desmonte do Código Florestal. 
Precisamos pelo menos desse gesto. 

O projeto volta do Senado. Esperávamos que no 
Senado fosse mantido o que foi aprovado na Câma-
ra dos Deputados. Mas, infelizmente, como isso não 
aconteceu, espero que esta Casa vote antes da Con-
ferência de Copenhague.

Quero também chamar atenção para o acordo que 
fizemos esta noite. O acordo é para votarmos a PEC 
dos Precatórios, a PEC dos Cartórios e a matéria que 
interessa aos agentes comunitários de saúde.

Vejo uma movimentação no sentido de se tentar 
esvaziar as outras votações. O acordo foi mantido pe-
los Srs. Líderes e espero que seja cumprido por todos, 
porque precisamos votar essas matérias, elas são ur-
gentes e necessárias. Foi isso que fizemos hoje.

Espero que isso não aconteça. Seria uma desau-
torização aos Srs. Líderes extremamente grave.

Sr. Presidente, por último, faltando ainda alguns 
segundos, quero fazer um comentário.

A vinda do Presidente do Irã não aconteceu por 
acaso em nosso País. Fui Relator do grupo de trabalho 
de segurança e fiscalização nuclear, estudamos diver-
sos países com pretensões nucleares e só encontramos 
2 países com a estrutura nuclear igual a que temos no 
Brasil, exatamente o Paquistão e o Irã, que mantêm 
uma estrutura concentrada como a do Brasil.

Soubemos que o Governo brasileiro está estu-
dando a criação de uma agência de fiscalização e re-
gulação na área nuclear.

Espero que se agilize a votação dessa matéria, 
porque está em desacordo com a Convenção Interna-
cional de Segurança Nuclear.

Espero que esse debate fique aberto à sociedade 
brasileira, a este Congresso Nacional e à sociedade 
acadêmica. A atividade nuclear não pode continuar 
restrita apenas a alguns no Brasil. Espero que o Brasil 
mude, porque só assim estará se diferenciando do Irã, 
que não é exemplo a ser seguido.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um apelo 
à área econômica do Governo. No dia 30 deste mês, 
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encerra-se o prazo do REFIS 4. Setecentos e trinta 
mil contribuintes, até agora, já aderiram ao REFIS 4. 
Certamente, seria importante para o Governo prorro-
gar esse prazo até o final do ano, até porque coincide 
com o exercício fiscal e o Governo, com certeza, iria 
arrecadar mais dinheiro com esse parcelamento.

A Receita demorou um pouco para lançar o pro-
grama, e essa prorrogação seria muito importante para 
os empresários de todo o País.

Faço um segundo apelo, Sr. Presidente, esse com 
relação à PEC nº 391, relativa aos agentes comunitários 
de saúde. Essa matéria também é muito importante e 
por isso devemos votá-la aqui agora à noite. 

Muito obrigado. 
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero transmitir a 
todos os colegas Deputados e ao Brasil ação que está 
sendo feita em favor da Deputada Luiza Erundina, que 
foi condenada pela Justiça a pagar uma multa em um 
valor maior do que o do seu apartamento.

Estamos fazendo uma ação de todos os De-
putados. Quem quiser saber o número da conta da 
Deputada Luiza Erundina é só acessar o site www.
amigosdaerundina.com.br. No PP, a responsável por 
essa ação é a Deputada Elcione Barbalho; no PSB, 
a Deputada Janete Capiberibe; no DEM, a Deputada 
Solange Amaral; no PSDB, a Deputada Rita Cama-
ta; no PT, o Líder, Deputado Cândido Vaccarezza; no 
PSOL, o Deputado Chico Alencar; e no PV, o Deputa-
do Fernando Gabeira.

Então, pedimos a todos que ajudem nessa ação 
a favor da Deputada Luiza Erundina.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Pro-
gressista também concorda com a inversão da pauta, 
para que votemos logo a PEC dos agentes de saúde 
e possamos assumir o compromisso de que, na pró-
xima terça-feira ou quarta-feira, seja o primeiro item 
da pauta a PEC dos Cartórios. Essa PEC já saiu de 
pauta por mais de 5 vezes, Sr. Presidente.

Nós, do Partido Progressista, concordamos com 
a inversão da pauta, desde que a PEC dos Cartórios 
possa ocupar o item 1 da próxima pauta, a de quarta-
feira. 

O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer da mi-
nha satisfação de estar votando hoje a PEC dos Pre-
catórios, que vai viabilizar a administração na maioria 
dos Estados e municípios brasileiros.

Tenho uma identidade muito grande com os mu-
nicípios, sei da dificuldade que têm para pagar os 

precatórios. Esta PEC que estamos votando agora vai 
viabilizar a administração no cumprimento da decisão 
judicial que determina o pagamento àquele que teve o 
seu direito reconhecido pela Justiça brasileira.

Quero também dizer da satisfação de termos este 
quorum e vê-lo aumentar ainda mais para votarmos a 
PEC dos Agentes de Saúde e a PEC dos Cartórios. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero me somar ao Deputado Pedro Chaves, nos-
so Presidente da Comissão Especial, e solicitar que 
V.Exa. ouça cada Líder partidário para que possamos 
fazer a inversão de pauta e votarmos, ainda na noite 
de hoje, a PEC nº 391, para fazermos justiça a cerca 
de 300 mil agentes comunitários de saúde espalha-
dos por todo o País e que aguardam a manifestação 
desta Casa hoje.

Tenho certeza de que todos os Líderes partidá-
rios vão apoiar unanimemente essa votação na noite 
de hoje.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ressalvamos 
que temos toda a disposição de votar, em seguida, 
a PEC dos Agentes Comunitários de Saúde. Mas é 
importante termos a ampla presença de Parlamenta-
res para votar e aprovar a PEC dos Cartórios. Se não 
tivermos ampla presença, como vamos aprovar as 
PECs seguintes?

Portanto, fazemos um apelo no sentido de que 
estejam todos aqui. Há mais Parlamentares na Casa. 
O Presidente já disse que a ausência nessa votação 
terá consequências administrativas e a PEC dos Car-
tórios também será colocada em votação. 

O SR. DAGOBERTO – Sr. Presidente, pela or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Dagoberto, que está pedindo a 
palavra. 

O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, conversarmos com 
vários Líderes. Como estamos preocupados com o 
quorum e há consenso quanto à votação da emenda 
dos agentes de saúde, acordamos de votá-la agora, 
sem discussão. E a PEC nº 471 fica para terça-feira 
como item número 1 da pauta, a primeira PEC a ser 
votada na terça-feira. 

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT, com 
apoio de toda a bancada, especialmente dos Depu-
tados Fátima Bezerra e Eduardo Valverde, fecha o 



67066 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

acordo no sentido de que o primeiro item da pauta na 
próxima sessão seja a PEC dos Cartórios e votemos 
ainda hoje a PEC dos Agentes Comunitários de Saú-
de, equacionando um problema grave que se espalha 
pelo Brasil: a falta de estabilidade desses importantes 
servidores da saúde do País.

Portanto, o PT é favorável à proposta do PDT. 
O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR também 
concorda com a posição dos demais Líderes no senti-
do de votarmos a PEC dos Agentes Comunitários de 
Saúde e de que a PEC dos Cartórios seja o primeiro 
item da pauta extraordinária na próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O que 
está havendo é o seguinte: um acordo para retirar a 
PEC dos Cartórios...

O SR. SANDRO MABEL – E ser o primeiro 
item.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – ...e colocá-
la como primeiro item da pauta da sessão de terça-feira 
ou de quarta-feira.

O SR. SANDRO MABEL – Isso, terça-feira ou 
quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E votar 
hoje a PEC dos Agentes Comunitários de Saúde. 

O SR. SANDRO MABEL – Perfeito, Sr. Presi-
dente. 

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o primeiro 
ponto do acordo é votar e aprovar a PEC dos Preca-
tórios, o segundo é a prorrogação.

A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB-PE. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, con-
cordamos em votar agora a PEC dos Agentes Comu-
nitários de Saúde e deixar a PEC dos Cartórios para 
a próxima semana.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é importante vo-
tarmos a PEC de interesse dos agentes comunitários 
de saúde, dos agentes de combate às endemias. É 
fundamental votarmos esta noite.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero 
dizer mais uma vez ao Plenário que só aceito votar 
a PEC referente aos cartórios se for mantida aquela 
fórmula de 1988 a 1994. Se não se mantiver a fórmula 
de 1988 a 1994, a Presidência, data venia, vai recusar-
se a colocar essa matéria no plenário, porque ela já é 
questionável juridicamente. Não quero que a Câmara 
aprove algo que claramente possa vir a ser derrubado 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Então, fica esse compromisso. Caso contrário, 
confesso que não vou colocar essa matéria em vo-
tação.

O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a PEC será 
corrigida pelos destaques. Não há como mudar o texto. 
Então, a proposta está entrando e existem os destaques 
que apresentam essa visão que foi acordada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas a 
proposta que saiu da Comissão mantém o período de 
1988 a 1994 e com o exercício interrupto de 5 anos 
antes da promulgação da Constituição. Isso está na 
proposta que saiu da Comissão.

O SR. JOÃO MATOS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Como Relator, Sr. 
Presidente, se me permitem os nobres Líderes, gosta-
ria de fazer um esclarecimento. Deram entrada junto à 
Mesa destaques supressivos onde se elimina inclusive 
a expressão “nos últimos 5 anos” etc., permanecen-
do aquele texto enxuto. São 5 destaques, mas 3 são 
supressivos e realmente resolvem aquela questão em 
que havia uma dúvida por parte de alguns Parlamen-
tares, inclusive na interpretação de V.Exa. e de tantos 
outros no tocante à eliminação do termo “5 anos inin-
terruptamente”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presi-
dência se reserva o direito de examinar a matéria até 
a próxima terça-feira.

O SR. JOÃO MATOS – Está bom.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, participei da Co-
missão Especial e fiz um voto em separado, que está 
no avulso e faço questão de destacar aqui.

O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos encerrar 
esse discurso, senão vamos perder tempo.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – O problema da consti-
tucionalidade é se nós restringíssemos aos indicados 
pelos Tribunais de Justiça, que tinham a obrigação de 
fazer o concurso, após a convocação dos concursa-
dos.

Apresentei voto em separado e vou falar contra o 
projeto que veio da Comissão. Vai haver 5 destaques, 
e todos vão precisar de 308 votos, porque são desta-
ques supressivos.

Diante disso, quero elogiar a posição de V.Exa. 
de examinar com detalhe, porque, no meu modo de 
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entender, é matéria bastante polêmica se considerar-
mos as decisões do Conselho Nacional de Justiça e 
do próprio Supremo Tribunal Federal.

O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 2 pare-
ceres sobre a constitucionalidade desta PEC dentro 
dos termos acordados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É ver-
dade.

O SR. SANDRO MABEL – Inclusive, os des-
taques estão nessa direção. São 3 destaques nessa 
direção.

Vamos trazer o texto, com os 2 pareceres de cons-
titucionalidade, fazendo a supressão do que poderia 
torná-los inconstitucional. Com os demais destaques 
não temos compromisso. Vamos ter com os 3 que 
tornam o texto constitucional dentro dos 2 pareceres. 
Queremos ter a certeza de que, dentro desse acordo, 
V.Exa. colocaria a matéria em votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está fei-
to.

Vamos encerrar a votação.
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O mérito não poder ser de-
batido antes da hora, Sr. Presidente. O ideal é V.Exa. 
julgar e não ficarmos previamente debatendo o mérito 
da matéria. Acho que V.Exa. está correto.

É nessa linha que defendo o voto “sim” para a 
PEC dos Cartórios.

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.) – O 
PMDB quer deixar claro que em relação à PEC nº 471 
nossa posição é rigorosamente igual à de V.Exa.

O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos encerrar 
esta votação. Temos uma outra votação.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Vamos 
acompanhar com cuidado suas observações, não é 
de agora o cuidado de V.Exa. com essa matéria. Es-
tamos rigorosamente de acordo em votar aquele texto 
estabelecido por V.Exa., acordado pelo Relator e por 
todos nós. É preciso clarear esta matéria para que ela 
possa ser votada.

E mais: concordamos em retirar a PEC nº 471 da 
pauta de hoje, desde que fique como primeiro item da 
pauta da próxima terça-feira, em sessão extraordiná-
ria, e colocar a PEC nº 391, dos agentes comunitários 

de saúde, pedindo que não haja encaminhamentos, 
para que possamos rapidamente aprová-la por votação 
unânime e consensual desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não existe 
unanimidade para a PEC nº 471 de jeito nenhum!

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condi-
ção de autor da PEC nº 471, quero dizer a V.Exa. que 
concordo integralmente com o encaminhamento e a 
orientação que V.Exa. tem ministrado nesse sentido e 
também com o acordo que está sendo estabelecido 
aqui para antecipar a votação da PEC nº 391, que tra-
ta dos agentes comunitários de saúde, já que acerca 
dela, pelo que percebo, há consenso na Casa.

Muito obrigado.
O SR. WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, só 

um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
alguns esclarecimentos sobre a PEC dos Cartórios não 
foram dados pelos companheiros que me antecederam. 
Um deles: existem 20 mil cartórios no Brasil. Desse 
total, só são contemplados pela PEC pouco mais de 
mil. Portanto, mais de 18 mil não estão contemplados 
por esta PEC.

Segundo: nenhum dos contemplados tem me-
nos de 15 anos no exercício da função – nenhum dos 
beneficiados!

Desse modo, não entendo por que prejudicar 
mais de 1 mil trabalhadores de cartórios pequenos, 
porque a questão dos grandes já foi solucionada no 
passado.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. JERÔNIMO REIS (DEM-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os Deputa-
dos estão saindo. Vamos votar a PEC dos Agentes 
Comunitários de Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado Darcísio Perondi.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
anjos da guarda, pessoas que batem à porta das casas 
para fazer prevenção, milhares e milhares de homens 
e mulheres líderes de bairro. Esses são os agentes 
comunitários de saúde, responsáveis pela diminuição 

da mortalidade infantil e pela redução das internações. 
É um programa que deu resultado.
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Esta Casa tem que votar, daqui a pouco, a PEC 
que trata dos agentes de saúde; todos os Deputados 
juntos pelos agentes de saúde e pela saúde do Bra-
sil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Depu-

tados estão pedindo para encerrar.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Vota! Vota! Sr. Presiden-
te, vamos votar a PEC! Os agentes comunitários de 
saúde de todo o País hoje estão sintonizados na TV 
Câmara.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos votar, 
para começarmos logo a votação da PEC da Saúde. 
Vamos votar a PEC da Saúde! Vamos votar a PEC dos 
agentes, que estão aqui!

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas uma 
observação: começou aqui, de maneira extemporânea, 
a discussão da PEC nº 471. Passou-se a ideia de um 
acordo, de unanimidade. Nós, no momento oportuno, 
vamos criar problemas a várias das afirmações aqui 
feitas. Continuamos com a visão de que há vício de 
inconstitucionalidade mesmo com as novidades do 
projeto. Vamos argumentar serenamente, com foco no 
interesse público da população que é servida por esses 
organismos – aí, entendo que fica de bom tom –, no 
momento adequado, que não é este, não é agora.

Aliás, ainda estamos concluindo a votação dos 
PEC dos Precatórios e o painel congelou a presença 
em 417. Ninguém mais vai chegar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
ouvir o Líder Cândido Vaccarezza e, logo em seguida, 
encerrar a votação.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o painel não registra mais, há minutos, nenhum 
acréscimo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a 
palavra o 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, estamos votando agora a PEC dos 
Precatórios. Quero aproveitar este momento de discus-
são para pedir a toda a bancada do PT e a todos os 
Deputados da Casa que venham votar “sim”.

Já discutimos esta PEC amplamente na Casa. 
Discutimos na Comissão Especial que aprovou o pa-
recer do Relator, Deputado Eduardo Cunha; deba-

temos no primeiro turno. Pela votação em primeiro 
turno, tenho a convicção de que é uma medida justa, 
democrática, baseada nos pressupostos do Estado de 
Direito brasileiro. É constitucional, diferentemente do 
que está sendo dito. Acho muito ruim para a Câmara 
dos Deputados não confirmarmos agora, em segundo 
turno, a votação do primeiro turno.

Inclusive, ocupo a tribuna neste momento, falan-
do em nome da Liderança do PT, para pedir a todos 
os companheiros que votem “sim”. Realizamos esse 
debate com Prefeitos e Governadores do nosso parti-
do. Não há dúvidas, em relação aos filiados do nosso 
partido que ocupam esses cargos, em pedir a todos 
os companheiros que votem “sim”.

Aproveito também esta discussão, porque esta-
mos a 3 semanas do recesso, para discutir o projeto 
sobre a exploração do petróleo na camada pré-sal. O 
Deputado Henrique Eduardo Alves apresentou um re-
latório sobre a partilha. Queremos aprovar o relatório 
do Deputado.

Quero dar uma informação a S.Exa. Fiz uma 
discussão na coordenação da bancada do PT e hoje 
convoquei toda a bancada para debater o relatório de 
S.Exa. Aprovamos por ampla maioria que vamos votar 
“sim” ao relatório de S.Exa. 

Não sei se será preciso fechar questão, porque 
a posição da bancada é clara: apoiamos o relatório 
do Deputado Henrique Eduardo Alves. Por quê? Pri-
meiro porque confirma a posição do Governo quanto 
à partilha. Na mudança para o sistema de partilha, na 
mudança do marco regulatório, nós estabelecemos a 
preponderância do povo brasileiro, do Brasil, no con-
trole do petróleo da camada pré-sal. 

Em relação à questão nova que o Deputado Hen-
rique Eduardo Alves trouxe para o debate, a discussão 
dos royalties, não há perda para nenhum Estado não 
confrontante; ao contrário, há ganho. 

Hoje, pela lei atual, a participação dos Estados e 
municípios não confrontantes é insignificante. Temos 
um aumento de 9 vezes, do que vai pela lei atual, para 
esses Estados. A soma entre os Estados e municípios 
não confrontantes chega a 44%. Então, há um ganho 
significativo para esses Estados. 

Em relação...
O SR. BENEDITO DE LIRA – Vamos votar, Vac-

carezza.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Não se pode 

votar agora.
Em relação aos Estados confrontantes – Rio de 

Janeiro, São Paulo e Espírito Santo –, também não há 
perda, porque não vamos mexer naquela área do pré-
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sal já licitada, que fica no sistema de concessão. Nas 
demais áreas, nas novas áreas licitadas, é que entra a 
nova regra. Então, não há nenhuma perda para esses 
Estados. Há um ganho significativo para Rio de Janei-
ro, Espírito Santo e São Paulo, porque esses Estados 
confrontantes ficarão com 25% dos royalties.

Nós temos, no relatório do Henrique Eduardo Al-
ves, uma situação em que todos estamos ganhando. 
E quem ganha mais com isso? O Brasil, que muda o 
sistema de concessão para o sistema de partilha.

Não foi o sistema de concessão que deu auto-
nomia de petróleo ao Brasil. O sistema de concessão, 
quando foi quebrado o monopólio da PETROBRAS, é 
recente. Está começando a produzir agora. Hoje, no 
Brasil, alcançamos a autonomia do petróleo com o 
sistema anterior.

Nós não vamos voltar ao sistema anterior. Não 
está em pauta o monopólio da PETROBRAS. Nós 
estamos dando um passo adiante, sem olhar o retro-
visor. O que já foi licitado por concessão continua, e 
há um petróleo novo: o petróleo da camada pré-sal. A 
exploração do petróleo da camada pré-sal será pelo 
sistema de partilha.

Para que as pessoas entendam, no sistema de 
partilha tira-se o petróleo do fundo da terra e ele é 
propriedade da União, e não das empresas, como era 
no sistema anterior. Nós já provamos aqui a PETRO-
SAL. Com os demais projetos, a capitalização da PE-
TROBRAS, o fundo social, que vai combater a misé-
ria, a pobreza, dar dinheiro à ciência, à tecnologia, à 
educação, à cultura e ao meio ambiente, vamos criar 
uma situação para que a riqueza do petróleo não seja 
uma maldição, mas um fator impulsionador do desen-
volvimento econômico, de distribuição de renda e de 
geração de empregos.

O petróleo no Brasil vai ser um plus, um fator a 
mais para que esta grande Nação tenha desenvolvi-
mento econômico e cada vez mais importância política 
e econômica no exterior.

Por isso, quero chamar a atenção dos Srs. Depu-
tados, da Oposição e da nossa base, para, nestas 3 
semanas que faltam, nos empenharmos para aprovar 
os 3 projetos relativos à exploração do petróleo na ca-
mada pré-sal – só o Brasil tem a ganhar com isso – e 
aprovar o Orçamento da União. Assim entraremos o 
próximo ano, em que haverá um processo de eleição, 
com o Orçamento da União aprovado e com a reali-
zação de debates de alto nível, como quer fazer o PT 
para continuar o projeto que trouxe desenvolvimento 
econômico ao nosso País, continuar a grande obra do 
Presidente Lula e apresentar coisas novas, como na 

área de educação, em que precisarmos dar um salto 
de qualidade, e outras questões que teremos oportu-
nidade de debater. 

Sr. Presidente, quero, ao encerrar esta minha fala, 
voltar ao tema inicial, que é a PEC dos Precatórios. 
Peço a todos os Deputados que venham ao plenário 
votar “sim”. Temos em plenário somente 423 Deputados. 
Ainda há mais 50 Deputados na Casa. Seria importante 
termos um quorum alto, para não haver surpresa. 

Então, vamos votar “sim” à PEC dos Precató-
rios. 

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Rafael Guerra, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado José Aníbal, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, primeiramente quero destacar que foi uma 
fala muito produtiva a do Deputado Cândido Vaccare-
zza, porque durante o tempo em que S.Exa. fazia a 
sua peroração 6 a 7 Deputados votaram. E certamente 
quem vem aqui mais ao final do processo de votação 
vem para votar “sim”. 

Mais uma vez, quero conclamar os Deputados 
que não votaram e que de algum modo estão na Casa 
ou tiveram que se ausentar rapidamente que venham 
ao plenário votar, para que possamos concluir esta 
votação de forma vitoriosa.

Eu queria também, pela oportunidade, dizer que 
esta votação está propiciando a entrada na pauta e a 
votação da PEC dos Agentes Comunitários de Saúde. 
E a nossa posição é totalmente favorável aos agentes 
comunitários de saúde. 

O ex-Governador e atual Senador Tasso Jereis-
sati foi quem primeiro teve a iniciativa de desenvolver 
essa ação dos agentes comunitários de saúde com 
grande capilaridade junto às populações mais pobres, 
carentes e necessitadas do Brasil. Outros Estados – 
como São Paulo e Minas Gerais – já adotaram o mes-
mo procedimento. E todos estão de acordo com esse 
procedimento que está sendo proposto nesta PEC dos 
Agentes Comunitários de Saúde que vai implicar que 
o Governo Federal efetivamente faça um aporte de in-
vestimentos para que esses trabalhadores continuem 
a desempenhar o papel crucial que desempenham.

Quero também refutar uma aleivosia, uma acu-
sação irresponsável feita hoje aqui pelo Deputado do 
PSOL com relação ao acidente no Rodoanel. Parece 
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uma fala de quem deseja o pior. Mas vou admitir que 
S.Exa. não deseja o pior, apenas está mal informado 
e por isso vem ao plenário pregar mentiras. 

Não houve pagamento indevido no Rodoanel 
de São Paulo. O acórdão do Plenário do Tribunal de 
Contas da União do dia 18 de novembro, posterior ao 
acidente, por orientação do Ministro do Tribunal de 
Contas Aroldo Cedraz, foi de que o procedimento do 
Rodoanel está absolutamente regular no que se refere 
aos pagamentos. 

Mais do que isso, Sras. e Srs. Deputados: foi as-
sinado um TAC pelo Ministério Público Federal, pela 
DERSA e pelos consórcios do Rodoanel atestando 
que a obra continua apta a receber a parte de recursos 
federais nela comprometidos, que são 20% do valor 
total da obra – 80% do investimento é do Governo de 
São Paulo. Portanto, é preciso esclarecer, para que 
não pairem dúvidas. 

Digo ao Deputado do PSOL Ivan Valente que se 
atualize um pouco mais. Quem cai nesse discurso do 
pedágio, Deputado, sai da estrada. Para quem quer 
viajar bem e com segurança, para quem quer ter lo-
gística, para quem quer ter fretes reduzidos, não tenha 
a menor dúvida de que um sistema rodoviário como o 
de São Paulo, com pedágios para manter a excelência 
desse sistema, é a melhor opção que podemos ter. O 
resto é ignorância, é tempo demais de palavra neste 
púlpito para falar coisas que não têm nenhuma rele-
vância, nenhuma procedência, e que servem apenas 
para o trabalho de agitação, que não rende nada em 
votos a um partido minúsculo e que em São Paulo tem 
apenas esse representante. 

Sr. Presidente, percebo que a minha fala, ao 
contrário da fala do Deputado Cândido Vaccarezza, 
não implicou novas votações. Imagino que o Depu-
tado Cândido Vaccarezza já mobilizou todos que po-
deria ter mobilizado para virem votar, assim como os 
outros Líderes. Agradeço aos Líderes e desejo que 
votemos, logo em seguida, a PEC dos Agentes Co-
munitários e a aprovemos, como aprovaremos a PEC 
dos Precatórios.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Conce-

do a palavra ao Deputado Fernando Coruja, para uma 
Comunicação de Liderança.

O SR. FERNANDO CORUJA – Como não há 
mais mobilização, abro mão.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pedimos 
a V.Exa. que encerre a votação, para que, imediata-
mente, votemos a PEC dos Agentes Comunitários de 
Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Mais al-
guém irá votar? Vou encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB-GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
foi sugerido inicialmente, solicito a V.Exa. que consulte 
o Plenário sobre a eliminação das discussões. Peço-
lhe que coloque em votação a próxima matéria, a fim 
de que iniciemos de imediato a votação, sem orien-
tação. Quem quiser falar, poderá fazê-lo no decorrer 
da votação.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solidarizo-
me com o Deputado Pedro Chaves. Peço aos Depu-
tados do PSDB que permaneçam no plenário, assim 
como os que votaram favoravelmente ou não à PEC 
dos Precatórios, para que votemos imediatamente a 
PEC dos Agentes Comunitários de Saúde.

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, sem discurso. Peço a V.Exa. que coloque no painel 
toda a orientação partidária “sim”, e que aqueles que 
queiram fazer discurso, inclusive os que estão inscritos, 
possam falar durante o processo de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Pois 
não. 

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Vou anun-
ciar o resultado da votação da PEC nº 351, de 2009.

VOTARAM

Sim:   338 Srs. Parlamentares;
Não:   77;
Abstenções:  7; 
Total:   422.

Aprovada a PEC Em Segundo Turno.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 351/2009 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 25/11/2009 20:16
Encerramento da votação: 25/11/2009 21:13



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 67071 



67072 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 67073 



67074 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 67075 



67076 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 67077 



67078 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 67079 



67080 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Fica 
dispensada a votação da redação final da matéria, 
nos termos do inciso I do § 2º do art. 195 do Regi-
mento Interno. 

A matéria retorna ao Senado Federal. 
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma dire-
ção dos outros partidos, o PP faz o apelo para que, 
imediatamente, sem discurso, comecemos a votar a 
PEC dos Agentes Comunitários de Saúde. 

O PP vota “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Em pri-

meiro lugar, pergunto se há acordo geral dos Líderes 
para a votação da PEC nº 471 na próxima semana. 

(Manifestações no Plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Retirada 

a matéria da pauta.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-

CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, todos os Líderes apoiaram a PEC nº 391, para 
que possamos votá-la nesta noite, a fim de consoli-
darmos o Sistema Único de Saúde, com a aprovação 
da PEC dos agentes comunitários de saúde e dos 
agentes de combate às endemias. 

O Sr. Rafael Guerra, 1º Secretário, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 4.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 N° 391-B, DE 2009 

(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 391-B, 
de 2009, que altera o art. 198 da Consti-
tuição Federal para estabelecer plano de 
carreira e piso salarial profissional nacio-
nal para o agente comunitário de saúde e 
o agente de combate às endemias; tendo 
parecer: da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania pela admissibilidade 
(Relator: Deputado Vicente Arruda); e da 
Comissão Especial pela aprovação desta, 
com substitutivo, e pela admissibilidade e, 
no mérito, pela rejeição das emendas 1/09 
e 2/09 apresentadas à Comissão (Relatora: 
Deputada Fátima Bezerra).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Haverá 
discussão? 

(Manifestações no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Posso 

colocar “sim” no painel?
(Manifestações no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-

tação o substitutivo adotado pela Comissão Especial 
em primeiro turno.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO  
ESPECIAL

Altera o § 5º do art. 198 da Constitui-
ção Federal para dispor sobre piso salarial 
profissional nacional e diretrizes para os 
planos de carreira de agentes comunitá-
rios de saúde e de agentes de combate 
às endemias.

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

Art. 1º O § 5º do art. 198 da Constituição passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 198.  ............................................
 ............................................................
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime 

jurídico, o piso salarial profissional nacional, 
as diretrizes para os planos de carreira e a 
regulamentação das atividades de agente co-
munitário de saúde e agente de combate às 
endemias, competindo à União, nos termos 
da lei, prestar assistência financeira comple-
mentar aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, para o cumprimento do referido 
piso salarial.

 ...................................................” (NR)

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

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Arnaldo Madeira quer discutir a matéria.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um 
apelo aos membros do Partido Verde para que acor-
ram ao plenário, a fim de votarmos essa PEC ime-
diatamente.
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O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PSDB vota “sim”. Informo que os demais 
Líderes já encaminharam o voto “sim”.

O SR. WILSON PICLER (PDT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoca-
mos os Deputados do PDT para que compareçam 
ao plenário, a fim de votar “sim” à PEC dos Agentes 
Comunitários de Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Arnaldo Madeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP.) – Sr. 
Presidente, a minha fala será rápida. 

Quero dizer que somos uma sociedade que, 
em geral, não segue regras, não observa as institui-
ções. Observar as instituições é seguir regras, regras 
escritas ou não, regras de comportamento estabe-
lecidas na sociedade. Como não seguimos regras, 
criamos o hábito de colocar o máximo possível de 
questões na Constituição. Não é à toa que, de 1988 
para cá, ou seja, passados 21 anos, o Congresso já 
tenha aprovado 61 emendas constitucionais, fora as 
6 emendas da revisão constitucional. Ou seja, em 21 
anos fizemos 67 emendas constitucionais, algumas 
substituindo outras feitas anteriormente. Assim, vamos 
no “vai da valsa”, porque se passou para as pessoas, 
e é o nosso comportamento, é o comportamento da 
sociedade, que o que está na Constituição dá segu-
rança, embora não dê.

Veja o que diz o parecer final da Relatora nesta 
emenda constitucional:

“Lei federal disporá sobre o regime ju-
rídico, o piso salarial profissional nacional, 
as diretrizes para os planos de carreira e a 
regulamentação das atividades de agente co-
munitário de saúde e agente de combate às 
endemias, competindo à União, nos termos 
da lei, prestar assistência financeira comple-
mentar aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, para o cumprimento do referido 
piso salarial”.

Ou seja, o que está escrito pode ser feito sem 
nenhuma emenda constitucional e o comando da 
emenda constitucional poderá ser seguido ou não 
pelo Governo. Se o Governo resolver não mandar a 
lei para esta Casa, não acontecerá nada.

Quis fazer essa manifestação porque vejo uma 
sequência de emendas constitucionais sobre assun-
tos que rigorosamente não são constitucionais. Isso 

deveria estar sendo trabalhado junto ao Executivo 
para que ele mandasse uma lei colocando...

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Vamos votar, Sr. 
Presidente.

O SR. ARNALDO MADEIRA – Calma, calma. 
Eu também quero ir embora, mas quero deixar re-
gistrada minha posição a respeito do tema, minha 
inconformidade com o conjunto de emendas cons-
titucionais, como a que aprovamos há algum tempo 
dizendo que a alimentação é direito de todos, que a 
moradia é direito de todos. Resolveram o problema 
da alimentação e da habitação incluindo-as entre os 
direitos sociais...

A mesma coisa estamos fazendo hoje. Isto aqui, 
no fundo, é colocar algo na Constituição e, de certa 
forma, iludir as pessoas, porque, se o Governo não 
manda o projeto de lei, não acontece nada, sendo que 
o Governo pode enviar o projeto de lei independente-
mente de esta matéria constar da Constituição.

Era esta a manifestação que gostaria de deixar 
registrada, Sr. Presidente.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Vamos votar, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar. Podemos pôr “sim” no painel?

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – As Lide-
ranças já encaminharam o voto, Sr. Presidente.

O SR. GERSON PERES – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputa-

do Gerson Peres.
O SR. GERSON PERES (PP-PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero re-
tirar meu nome da inscrição para facilitar e abreviar 
a votação “sim”, a favor dos nossos queridos irmãos 
da saúde.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, todos os partidos já encaminharam o voto 
“sim”. O PSDB, como autor da propositura, apoia a 
aprovação do piso salarial dos agentes comunitários 
de saúde e dos agentes de combate às endemias, 
até para que possamos fortalecer o SUS.

Neste momento em que a Deputada Fátima Be-
zerra apresenta seu relatório – o Deputado Pedro Cha-
ves coordenou a Comissão Especial –, queremos, de 
antemão, agradecer a todos essa mobilização. Agra-
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deço também à Confederação Nacional dos Agentes 
Comunitários de Saúde a participação.

(Tumulto no plenário.)
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela or-

dem. Sem revisão do oradora.) – Vamos votar, Sr. 
Presidente.

Queremos chamar todos os Deputados do PT.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “sim”, 

então. Todos colocaram “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 sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS encaminha o voto “sim”.

O SR. CARLOS BEZERRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para fazer uma retificação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB-MT. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Líder do PSDB, José Aníbal, disse há pouco no 
plenário que o agente de saúde nasceu no Ceará, 
com o Senador Tasso Jereissati. S.Exa. está desin-
formado. Rondonópolis, em Mato Grosso, em 1982, 
foi a primeira Prefeitura do Brasil a criar o agente de 
saúde. Quero retificar a história.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO – Sr. Presiden-
te...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
José Airton Cirilo.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, regis-
tro que nós encaminhamos o requerimento para que 
essa matéria entrasse na pauta de hoje.

Registro também a nossa participação pionei-
ra nessa luta pela criação dos agentes comunitários 
de saúde, depois da experiência que tivemos no 
Ceará. 

O Deputado Raimundo Gomes de Matos sabe 
que, quando fui Prefeito na cidade de Icapuí, incorporei 
os agentes pastorais da Igreja. O Governo do Estado, 
por intermédio da Secretaria de Saúde, do grande 

Secretário Carlile Lavor, incorporou essa ideia e a 
tornou ampla em nosso Estado. Hoje ela é nacional.

Portanto, a matéria é de grande relevância. Por 
isso, nós queremos parabenizar os agentes comuni-
tários de saúde e os agentes de combate a endemias. 
Essa é uma vitória histórica desses bravos lutadores 
pela causa da saúde do nosso povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PS-

DB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PSDB solicita a presença de todos os 
Deputados, para que nós possamos votar, também 
fazendo justiça ao Deputado Federal Alceni Guerra. 
S.Exa., na época, era Ministro da Saúde e deu o apoio 
necessário para que esse programa fosse ampliado 
no País. Hoje há cerca de 300 mil agentes comuni-
tários de saúde e centenas de milhares de agentes 
de combate a endemias, que vêm desenvolvendo 
esse trabalho.

O painel, ao registrar o voto “sim” de todos os 
partidos, mostra realmente que essa matéria tem o 
apoio da Casa e, com certeza, no Senado Federal 
terá a celeridade que V.Exa. propôs.

Tão logo conseguimos apoio para apresentar 
essa PEC, V.Exa. designou a Comissão Especial, com 
o Deputado Pedro Chaves como Presidente e a De-
putada Fátima Bezerra como Relatora. E a Comissão, 
por meio de seus membros, ouviu em tempo recorde 
vários Estados e Municípios, além da Confederação 
Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde. Foi 
muito importante o papel dos conselhos, das asso-
ciações, da Federação dos Agentes Comunitários de 
Saúde e da Confederação Nacional dos Agentes Co-
munitários de Saúde, para que, no dia de hoje, nós 
pudéssemos ter essa consagração.

A SRA. CIDA DIOGO – Sr. Presidente, eu gos-
taria de…

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A De-
putada Fátima Bezerra está pedindo a palavra há 
muito tempo.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado 
Michel Temer, quero falar da nossa alegria e agrade-
cer inicialmente a todos os membros da Comissão 
Especial, ao Deputado Pedro Chaves, que presidiu os 
trabalhos, ao Deputado Raimundo Gomes de Matos, 
autor da PEC, pelo bom trabalho que fizemos.

Quero também, Sr. Presidente, saudar V.Exa., 
que foi extremamente solidário. Tão logo nós conver-
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samos sobre a Comissão Especial, V.Exa. tomou as 
providências para que ela fosse instalada.

Do mesmo modo, quero saudar o Líder do meu 
partido, Deputado Cândido Vaccarezza, que me de-
signou para relatar a matéria, e o Líder do nosso 
Governo, Deputado Henrique Fontana, que desde o 
primeiro momento foi um aliado muito importante na 
nossa luta.

(O microfone é desligado.)
A SRA. CIDA DIOGO – Sr. Presidente...
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS já indicou o voto “sim”.

Quero parabenizar a Deputada Fátima Bezerra 
e o Deputado Valtenir Pereira, com quem fizemos um 
trabalho importante na Comissão. Se Deus quiser, se-
rão reconhecidos os agentes comunitários de saúde 
e os agentes de combate às endemias.

Muito obrigado.
A SRA. CIDA DIOGO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero convocar 
todos os Deputados e Deputadas do Partido dos Tra-
balhadores para virem votar e parabenizar a Deputada 
Fátima Bezerra, que está na tribuna...

Pode concluir sua fala, Deputada Fátima.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Quero, agora, saudar todo 
o Plenário, a bancada de sustentação ao Governo, a 
bancada da Oposição e dizer o quanto é importante 
e significativo para nós ver essa matéria aprovada 
por unanimidade. 

Ainda ontem, quando estive no Colégio de Lí-
deres fazendo um apelo para que a matéria fosse 
incluída na pauta, nós obtivemos o apoio de todos 
os Parlamentares.

Claro que hoje estamos dando mais um passo 
muito importante rumo à valorização salarial e profis-
sional de uma categoria que exerce papel fundamental 
no contexto da saúde pública deste País. Nós temos 
dito sempre que os médicos que chegam às casas 
de grande parte das famílias pobres, Brasil afora, 
são os agentes comunitários de saúde, os agentes 
de combate às endemias.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Depu-
tada Fátima, um rápido aparte a V.Exa., por favor.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Deputado Henri-
que, com o maior prazer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aparte 
antirregimental, mas permitido, dada a euforia do 
momento. (Risos.)

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero tão somente parabenizar a Depu-
tada Fátima Bezerra pela luta. 

O Rio Grande do Norte tem um orgulho enorme 
de V.Exa., Deputada. Desde o início dessa proposta 
V.Exa. foi uma guerreira.

Todo o PMDB votou a favor da matéria. Cum-
primos, portanto, nosso dever. Mas também é nosso 
dever registrar a participação decisiva de V.Exa. nessa 
luta e nessa vitória. 

Parabéns ao PT do Rio Grande do Norte! Para-
béns ao Rio Grande do Norte!

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Obrigada, Deputa-
do. V.Exa. foi um aliado importante, e o PMDB esteve 
na Presidência por meio do Deputado Pedro Chaves, 
que fez um trabalho muito competente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
dizer que hoje é um dia de grandeza para esta Casa, 
que mais uma vez aprova matéria de muito significa-
do social. É uma matéria bastante relevante. Vamos 
agora nos preparar para votá-la no segundo turno e 
levá-la para o Senado, de forma que até o final desta 
Legislatura possamos concluir sua aprovação.

Repito: é um ato de justiça aprovarmos essa 
matéria, porque os agentes de saúde desempenham, 
sem dúvida nenhuma, um papel muito importante no 
contexto da saúde pública do País.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que na 
verdade os maiores responsáveis por essa aprovação 
na noite de hoje são os próprios agentes de saúde, 
que dão uma lição de organização, de combatividade. 
A categoria tem demonstrado muita seriedade, muita 
dedicação, muita garra.

Agentes de saúde, sua organização teve eco 
nesta Casa, que representa o povo brasileiro. E o 
povo brasileiro, neste momento, está muito feliz com 
a aprovação da PEC. Valeu!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quando 
os agentes de saúde saírem daqui, deverão dizer 
como é importante o Poder Legislativo para o Brasil. 
Do contrário não teriam a aprovação dessa proposta 
de emenda à Constituição. (Palmas.)

(Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputa-

do Ribamar Alves.
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O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de salientar o tra-
balho realizado pela Relatora, pelo Presidente, pelo 
autor, pelos Deputados que fizeram parte da Comis-
são Especial. Gostaria, acima de tudo, de relembrar 
a Legislatura passada, quando aprovamos a regula-
mentação da profissão desses importantes trabalha-
dores brasileiros. 

Graças ao grande trabalho que aqui realizamos 
foi possível regulamentar a situação deles, para que 
pudessem, depois de organizados, vir a Brasília buscar 
a melhoria da qualidade de trabalho e cidadania. 

Esses homens e mulheres do Brasil, principal-
mente do Maranhão, que foram os primeiros a aderir 
à luta, que ficaram em Brasília desde o primeiro mo-
mento, que vieram daqueles rincões e ficaram aqui 
sofrendo as agruras da vida, foram de gabinete em 
gabinete buscar o apoio necessário para a aprova-
ção da PEC nº 391, neste importante momento de 
suas vidas.

Parabéns, Presidente, por conduzir brilhante-
mente o trabalho desta Casa. Parabéns a todos nós 
que votamos “sim”, pelo bem do País e do povo bra-
sileiro, que agora terá saúde melhor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Ronaldo Caiado. Em seguida fa-
lará a Deputada Cida Diogo.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, tenho o tempo da Liderança, mas 
não vou utilizá-lo, porque sei que há vários Parlamen-
tares que desejam também, neste momento, cumpri-
mentar todos os Deputados e Deputadas Federais e 
todos os agentes de saúde. 

Precisamos reconhecer também que, em 1991, 
foi o Ministro da Saúde à época, Alceni Guerra, que 
assinou a portaria referente aos agentes de saúde no 
País. Por isso devemos homenageá-lo.

Havia 23 mil agentes, àquela época, graças a 
iniciativa do ex-Ministro e Deputado Alceni Guerra, 
num momento de visão, de inteligência, para mostrar 
que precisávamos, mais do que nunca, de todas es-
sas pessoas caminhando pelo Brasil, nos quadrantes 
mais distantes de todos os Estados, atendendo as 
famílias, ajudando a combater a mortalidade infan-
til, a doença de Chagas, a malária. Hoje, há 300 mil 
pelo Brasil afora.

Parabéns! Como médico, reconheço a competên-
cia e o trabalho que vocês desenvolvem pela saúde 
do povo brasileiro. Parabéns pela vitória de hoje: a 

aprovação de uma nova PEC para criar um piso sa-
larial condizente com a carreira da categoria.

Um abraço a todos e ao Deputado Alceni Guer-
ra.

A SRA. CIDA DIOGO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, registro a sa-
tisfação de participar deste momento em que se faz 
justiça a esses profissionais de saúde que são os 
agentes comunitários de saúde.

Como médica e ex-Secretária de Saúde que 
fui, sei o quanto essas equipes de saúde da famí-
lia e de agentes comunitários de saúde contribuem 
para a prevenção da doença, a promoção da saúde, 
para que se evite uma série de doenças que podem 
acometer as pessoas. Os agentes comunitários de 
saúde são peças fundamentais para que o SUS, de 
fato, se consolide no País.

Parabéns à categoria!
Agradeço-lhes pelo que fazem pelo povo brasi-

leiro, defendendo a saúde!
Vejo aqui o Deputado Alceni Guerra, que, mes-

mo sendo do DEM, um partido de oposição, batalha 
muito pela saúde.

O SR. GERALDO RESENDE – Sr. Presiden-
te...

O SR. ZEZÉU RIBEIRO – Sr. Presidente...
O SR. LINDOMAR GARÇON – Sr. Presiden-

te...
O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente...
O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de mandar um abraço aos queridos agentes 
comunitários de saúde, especialmente aos nossos 
amigos do Estado de Rondônia e de Goiânia também, 
que nos ligaram pedindo “aquela” força.

Hoje, foi praticamente vencida essa luta dos 
agentes. 

Parabenizo também os policiais e os bombeiros 
militares. Acabam de aprovar, na Comissão Especial, 
a PEC nº 300. Isso é muito importante para o País.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presi-
dente...

O SR. GERALDO RESENDE – Sr. Presiden-
te...

O SR. ZEZÉU RIBEIRO – Sr. Presidente Michel 
Temer, quero fazer um registro histórico.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Zezéu Ribeiro tem a palavra.

O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Saúdo, inicialmente, os agentes comunitários 
de saúde pela vitória, construída coletivamente nes-
ta Casa.

Quero prestar um esclarecimento aos compa-
nheiros Deputados sobre a notícia que saiu na Folha 
de S.Paulo no domingo passado, com reprodução 
na Globo, a respeito de contratação de empresa por 
mim. 

O repórter da Folha teve acesso a todas as in-
formações e não tinha o direito de publicar aquilo. 
Trata-se de uma empresa que prestou serviço ao meu 
site. Tem um site no ar. Mas eles chegaram a insinuar 
que ele não existia. Há um site no ar. O meu contato 
com a empresa sempre foi via correio eletrônico. En-
tão, não sei onde ela se localiza. Mas prestou serviço 
para mim. Eu acompanho quase que diariamente os 
e-mails passados da empresa para o meu gabinete 
e do meu gabinete para a empresa. Acompanho as 
matérias a serem alocadas e faço um boletim sema-
nal, que edito.

(O microfone é desligado.)
O SR. ZEZÉU RIBEIRO – Então, há toda a 

comprovação da existência da empresa e da presta-
ção do serviço. O repórter tinha conhecimento disso. 
No domingo ele fez a matéria daquela maneira e a 
repetiu, mesmo tendo conhecimento dos fatos, com 
insinuações. 

Defendo a liberdade de imprensa, mas ela não 
pode servir para difamar nem para caluniar as pes-
soas. E é isso que a imprensa marrom faz no País, 
atingindo não só os Parlamentares, mas também esta 
Casa. Parece que esses veículos de comunicação 
não querer a democracia no País, pela forma como 
se portam.

Já encaminhei à Corregedoria a comprovação 
de todos os atos, solicitando também as providências 
necessárias. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Maurício Rands está pedindo a palavra há muito 
tempo. S.Exa. tem a palavra por 2 minutos.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também re-
gistro a nossa solidariedade ao Deputado Zezéu Ri-
beiro por esse ato de injustiça que foi cometido contra 
ele e outros Deputados, sem que tenha sido assegu-
rado a eles o direito do contraditório. Fica aí a reação 
firme do Parlamento brasileiro ao exercício ilegítimo 
da liberdade de imprensa. Esse é um valor absoluto, 
mas tem de ser exercido com responsabilidade, o que 
não aconteceu em relação a essa matéria.

Ressalto, ainda, este momento de encontro da 
Câmara dos Deputados com o povo brasileiro, com 

os agentes de saúde, que, com sua presença, são o 
instrumento da saúde preventiva. O trabalho começou 
com o projeto de lei de reconhecimento da profissão, 
dos Deputados Walter Pinheiro e Paulo Rocha, do Par-
tido dos Trabalhadores. Teve um grande passo com a 
PEC nº 7, que se converteu na Emenda Constitucional 
nº 51, da qual tive a honra de ser o primeiro autor. A 
PEC se transformou na Emenda Constitucional nº 51 
e permitiu, com o parecer do Deputado Luiz Couto, 
a efetivação dos agentes de saúde do Brasil inteiro. 
E agora a PEC nº 391 tem o voto de todas as banca-
das, de todos os Parlamentares que aqui têm assen-
to, porque têm sensibilidade e sabem da importância 
dos agentes de saúde. 

Parabéns ao Deputado Valtenir Pereira, Presi-
dente da Frente; parabéns ao Deputado Raimundo 
Gomes de Matos, primeiro signatário dessa PEC; 
parabéns à Relatora, Deputada Fátima Bezerra. pa-
rabéns a todos os Deputados e Deputadas que, com 
a alteração do art. 198 da Constituição, construíram 
um plano de carreira e um piso nacional de salário 
profissional para os agentes de saúde e de combate 
às endemias.

Concluo, Presidente Michel Temer, dizendo que 
haverá a complementação com recursos da União 
para que estejam garantidas as condições de traba-
lho e o piso salarial profissional, que vai ser definido 
por lei que este Plenário, com certeza, também vai 
aprovar. 

Portanto, está prevista a complementação com 
recursos da União para que cada Município possa 
garantir o piso salarial.

Parabéns, Câmara dos Deputados! Parabéns, 
agentes de saúde e de combate às endemias do 
Brasil inteiro!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação.

VOTARAM:

SIM:   382 Srs. Parlamentares;
ABSTENÇÃO:  1;
TOTAL:   383

(Palmas.)
A Pec foi Aprovada em Primeiro Turno.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 391/2009 – PRIMEIRO TURNO 
– SUBSTITUTIVO – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 25/11/2009 21:21
Encerramento da votação: 25/11/2009 21:39
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A matéria 
retorna à Comissão Especial para que seja elaborada 
a redação para o segundo turno.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, quero parabenizar os agentes de saúde do País na 
pessoa da Ruth, líder nacional da categoria. 

Sr. Presidente, Deputado Michel Temer, quero 
fazer um apelo a V.Exa.: espero que possamos dar 
um presente de Natal aos agentes de saúde com a 
votação, já na próxima semana, do segundo turno da 
PEC nº 391/09.

O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, neste ins-
tante, homenagear os agentes de saúde que se en-
contram nas dependências desta Casa, assim como 
aqueles que não puderam aqui estar presentes neste 
dia histórico para a vida profissional dessa importan-
te categoria. 

Hoje, tive oportunidade de encontrar nesta Casa 
diversos agentes de saúde do meu Estado, a Bahia, 
com quem pude conversar e de garantir a eles que 
estaria firme para votar a favor dessa PEC que faz 
justiça ao trabalho que esses servidores realizam em 
todo o País. 

Está de parabéns esta Casa. Estão de parabéns 
os agentes de saúde pela aprovação dessa PEC de 
interesse nacional. 

Parabéns a todos! 

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está encer-
rada a Ordem do Dia.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gosta-
ria apenas de cumprimentar nossos queridos agentes 
de saúde.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero cumprimentar os agentes de saúde da Serra 
Geral, Bahia, aqui presentes. 

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
qualidade de Vice-Líder da bancada do Partido Demo-
crático Trabalhista e de membro da Frente Parlamentar 
da Saúde, quero expressar o meu apoio aos agentes 
comunitários e fazer-lhes um convite.

Estamos dando um passo fundamental para a 
valorização do trabalho desses profissionais, mas 
precisamos também avançar no fortalecimento dos 
Conselhos Municipais de Saúde.

A companheira Milu, de Vitória de Santo Antão, 
em meu Estado, aqui presente, é testemunha do nosso 
empenho pelo fortalecimento dos Conselhos Municipais 
de Saúde, que representam a legítima participação 
democrática da sociedade no controle social.

Por isso, faço um convite a esses profissionais 
para que, a partir desta conquista, a aprovação da 
chamada PEC do Piso, avancemos na valorização e 
no fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde 
e aprovemos o mais rápido possível, de forma definiti-
va, o destaque restante ao projeto de regulamentação 
da Emenda Constitucional nº 29, a fim de que, afinal, 
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a saúde brasileira tenha adequadamente os recursos 
que o povo reclama.

Meus parabéns a todos.
O SR. ANTONIO PALOCCI (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
meu partido.

O SR. WILLIAM WOO (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. ANTÔNIO ANDRADE (Bloco/PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Líder Deputado José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero regis-
trar minha grande satisfação com o trabalho e com a 
iniciativa do Deputado Raimundo Gomes de Matos, 
companheiro de grande valor e que exerce seu traba-
lho parlamentar com total compromisso com a saúde 
pública, assim como inúmeros outros Parlamentares 
que aqui já se pronunciaram e outros que ainda vão 
fazê-lo.

Faço também uma menção à imagem dos traba-
lhadores que vieram a esta Casa – e isso não quer dizer 
que seja bom ou ruim – sem assistência de sindicatos 
ou de centrais, aqui se posicionaram e sensibilizaram 
fortemente este Plenário. 

É a presença do povo brasileiro na Câmara dos 
Deputados. Acho que isso gratifica a todos nós, Par-
lamentares.

Não vou falar mais, porque quero ouvir os outros 
companheiros que desejam se pronunciar. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Uldurico Pinto.

O SR. ULDURICO PINTO (PHS-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero parabe-
nizar a Confederação Nacional dos Agentes Comunitá-
rios de Saúde, na pessoa de sua brilhante Presidente, 
Dra. Elaine Alves de Almeida, advogada, e também o 
Parlamento brasileiro pela conquista. 

Gostaria de, carinhosamente, parabenizar os 
agentes de saúde e os agentes de combate a endemias 
que vieram da Serra Geral, na Bahia, para testemunhar 
esta noite histórica para a saúde do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a 

palavra o Deputado Claudio Cajado. Depois, falará o 
Deputado Zé Geraldo.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gosta-
ria de agradecer aos Deputados e às Deputadas que 

permaneceram até este horário em plenário, numa 
demonstração de apoio à saúde do Brasil. 

Os agentes comunitários de saúde são os verda-
deiros protagonistas da melhoria da qualidade de vida 
do nosso povo, em virtude do trabalho diuturno que re-
alizam, da dedicação e da seriedade com que exercem 
suas funções, sendo, por isso mesmo, merecedores 
do reconhecimento da população brasileira.

Nada mais fizemos aqui do que reconhecer o valor 
desses servidores que têm o melhor conceito entre os 
profissionais reconhecidos pelo povo brasileiro.

Portanto, ficamos felizes não apenas pela pre-
sença dos Parlamentares neste plenário, mas pela 
demonstração de correção que esta Casa deu a uma 
classe de profissionais que lutou durante anos para 
fazer valer os seus direitos. Essa proposta de emenda 
constitucional vai ao encontro do reconhecimento do 
povo brasileiro a esses profissionais e de justiça no 
tratamento a quem se dedica diuturnamente a melho-
rar a saúde da população.

Portanto, o reajuste do piso e as garantias tra-
balhistas a esses profissionais chegaram tarde, mas 
chegaram para fazer a merecida justiça aos agentes 
de saúdes, a quem, como, aliás, todos que aqui es-
tão, tribuno minhas homenagens pelo seu reconheci-
do valor. 

Muito obrigado. 
O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 
Mais alguém quer justificar? (Pausa.) Não.
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, com grande número 
de agentes comunitários de saúde, o Pará é o Estado 
em que os esses profissionais encontram grandes di-
ficuldade para realizar o seu trabalho.

A partir de hoje, porém, os agentes comunitários 
de saúde no Brasil serão muito mais respeitados. Além 
de melhor remuneração, o mais importante para os 
agentes de saúde é o respeito à sua profissão. 

Muitas vezes, em muitos municípios do Brasil, os 
Prefeitos veem os agentes comunitários como cabos 
eleitorais. Hoje, eles se afirmam não como cabos elei-
torais, mas como verdadeiros agentes comunitários de 
saúde – e o Brasil precisa deles. 

Em 1991, quando o programa ainda estava se 
iniciando no Brasil, o Estado do Pará levou à região da 
Transamazônica mais de 300 agentes comunitários de 
saúde no tempo da cólera, e até hoje o programa tem 
sido um sucesso naquela área. E, agora, com certeza, 
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a Câmara dos Deputados ajuda os agentes a serem 
mais respeitados por este Brasil afora.

Parabéns aos agentes e parabéns à Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Paulo Teixeira.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
2 registros. 

Em primeiro lugar, parabenizo esta Casa por ter 
regulamentado o exercício dessa profissão tão impor-
tante – a dos os agentes comunitários de saúde, que 
passam agora a ter melhores condições de trabalho 
e o reconhecimento da importância da carreira para o 
Estado brasileiro. 

O agente de saúde é responsável pelo aumento 
na expectativa de vida do povo brasileiro, pela diminui-
ção da mortalidade infantil e pelo atendimento à saúde 
das pessoas mais pobres deste País.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, desejo me so-
lidarizar com o Deputado Zezéu Ribeiro. O Deputado 
Zezéu Ribeiro contratou uma empresa que lhe prestou 
serviços relevantes, comprovados. Mesmo assim, ma-
téria da Folha de S. Paulo afirma haver irregularidade 
na prestação de contas do Deputado.

A Folha de S. Paulo deve se retratar perante um 
Deputado de tamanha importância e representativida-
de no Parlamento nacional.

O Deputado Zezéu Ribeiro contratou uma empre-
sa para construir um site, alimentá-lo, enviar e-mails 
e prestar outros serviços ligados à Internet, assim 
como eu e muitos Deputados fazemos. Mas a notícia 
publicada na Folha de S. Paulo neste final de semana 
repercutiu nas televisões brasileiras como se S.Exa. 
tivesse cometido alguma irregularidade.

Quero prestar minha solidariedade ao Deputado 
Zezéu Ribeiro e a todos que eventualmente tenham 
sido mencionados indevidamente nessa matéria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Carlos Brandão.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
condição de membro da Frente Parlamentar em Defe-
sa dos Agentes Comunitários de Saúde, não poderia 
deixar de manifestar a minha alegria com a votação 
que esta Casa acaba de realizar: a Câmara dos De-
putados votou em peso em favor dos agentes comu-
nitários de saúde. 

Esses profissionais, Sr. Presidente, trabalham 
diariamente na saúde preventiva. Se observássemos 
de fato a economia já feita com essa ação preventi-
va, há muito teríamos regulamentado a profissão dos 
agentes comunitários de saúde, trabalhadores dignos 
que estavam sendo injustiçados. Estamos apenas re-
parando uma grande injustiça – mas antes tarde do 
que nunca. 

Ao registrar meu apoio à categoria, parabenizo 
os Deputados Raimundo Gomes de Matos e Alceni 
Guerra, a Deputada Fátima Bezerra, Relatora dessa 
PEC, e todos que contribuíram para essa grande vitó-
ria dos brasileiros. 

Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO TENÓRIO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. Até agradeço, pois há tanto 
tempo estou aqui.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há uma 
lista de inscrição preordenada. Uma vez que V.Exas. 
não conseguiram se organizar para falar, a Mesa or-
ganizou uma lista. 

Tem a palavra, pela ordem, o Deputado Francis-
co Tenório.

O SR. FRANCISCO TENÓRIO (Bloco/PMN-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
agradeço a V.Exa. por me conceder este momento. 

Também venho parabenizar os agentes comuni-
tários de saúde e os agentes de combate às endemias 
pelo trabalho que fazem no Brasil afora e pelo reconhe-
cimento por esta Casa do valor de suas atividades. 

Parabéns a todos!
Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste momen-

to, também faço um apelo ao Governador do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral, para que se retrate das decla-
rações que prestou em relação a esta Casa e peça 
desculpas a ela. 

S.Exa. também foi Parlamentar, e não podemos 
admitir, Sr. Presidente e colegas Deputados, que diga 
que um grupo de Deputados quer roubar o Rio de 
Janeiro. Ora, se lutar por participação maior ou mais 
justa na distribuição dos royalties do petróleo significa 
roubar o Rio de janeiro, pergunto: se assim é, há quan-
to tempo o Rio de Janeiro vem roubando os demais 
Estados da Nação? 

Então, deixo registrado meu apelo no sentido de 
que o Governador Sérgio Cabral reconheça o erro e 
peça desculpas a esta Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também quero 
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me associar aos agentes comunitários de saúde e aos 
agentes de combate às endemias. Esses brasileiros 
demonstraram grande resistência, pois, há mais de 10 
anos, lutam para serem reconhecidos e pela regula-
mentação da sua profissão. Lutaram e conseguiram o 
reconhecimento por meio da Emenda Constitucional 
nº 51; tornaram a lutar e conseguiram a regulamenta-
ção dessa Emenda; continuaram na luta e agora con-
seguem essa vitória fundamental, que lhes garante 
estabilidade e melhores condições de trabalho. 

Ao garantir aos agentes comunitários de saúde e 
aos agentes de combate às endemias condições míni-
mas de trabalho, estamos, na verdade, homenageando 
os brasileiros pobres das palafitas, dos mocambos e 
da zona rural, que não têm acesso à saúde privada 
e precisam da saúde pública curativa e, sobretudo, 
preventiva.

Parabenizo todos, em especial o Parlamento bra-
sileiro. Até esta hora, estamos na Casa, pois já virou 
rotina: nas terças-feiras e quartas-feiras, trabalhamos 
por mais de 10 ou 12 horas. E tenho certeza de que, 
nos finais de semana, a grande maioria não vai para os 
Estados por lazer, mas, sim, para atender à população 
dos respectivos locais de atuação política. 

Infelizmente, a mídia brasileira não reconhece 
a produtividade deste Parlamento, nem responsabili-
dade com que trata os temas de interesses nacional. 
Ela prefere se ater a qualquer suposta irregularidade 
para escandalizar o Brasil e rebaixar o Parlamento 
brasileiro. 

Parabéns aos agentes comunitários de saúde 
e aos agentes de combate às endemias! Parabéns a 
todos nós, políticos brasileiros, que fazemos jus à ati-
vidade que desenvolvemos! 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-

lavra o Deputado Armando Abílio.
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho me 
acostar a todo esse sentimento de alegria e de vitória 
pela aprovação, em primeiro turno, da PEC nº 391/09, 
que inicia a regulamentação da profissão de agente 
comunitário de saúde. 

Neste momento, Sr. Presidente, não venho dar 
meu depoimento de Parlamentar, mas, sim, de médico 
– médico de um Estado pobre, médico que exerce a 
profissão no interior. Foi exatamente depois da presen-
ça do agente comunitário de saúde que conseguimos 
melhorar vários índices da saúde pública, como dimi-
nuição da mortalidade materno-infantil e de doenças 
infectocontagiosas. Tudo isso, Sr. Presidente, é fruto 
da participação efetiva e decisiva do agente comuni-
tário de saúde. 

Parabéns não só a categoria, mas principalmen-
te a todos nós que participamos dessa votação his-
tórica.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Efraim Filho.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na qualida-
de de membro da Comissão Especial incumbida da 
apreciação da PEC nº 391/09, venho parabenizar os 
Deputados Raimundo Gomes de Matos e Alceni Guer-
ra. S.Exas. são pioneiros e desbravadores no reco-
nhecimento da importância dos agentes comunitários 
de saúde e dos agentes de combate às endemias na 
saúde preventiva.

Sem dúvida alguma, a prevenção é o caminho 
para a reduzir a situação de caos em que se encon-
tra a saúde pública no Brasil nos dias de hoje. Esses 
guerreiros agentes saem de suas respectivas casas e 
vão atender às famílias, levando-lhes orientações so-
bre saúde e higiene e, muitas vezes, até solucionando 
problemas do dia a dia.

Parabenizo todos os agentes comunitários de 
saúde em nome daqueles que conheço e cujo valor 
reconheço, a exemplo do agente Damião, da cidade 
de Itaporanga, e da agente Fátima, de Cajazeiras. Eles 
enfrentaram mais de 3 dias de viagem de ônibus e 
vieram a Brasília para, somando-se a outros agentes, 
testemunhar daquilo que hoje é uma vitória.

Parabéns aos agentes comunitários de saúde e 
aos agentes de combate às endemias. Logo votare-
mos, em segundo turno, essa matéria.

O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei o meu partido, que vo-
tou “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Dr. Talmir.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, venho parabenizar 
os agentes comunitários de saúde e registrar que te-
mos, na minha cidade, um sindicato da categoria, cuja 
sede que fica na esquina da Rua Dr. José Foz com a 
Rua Pedro de Oliveira Costa. 

Parabenizo esses profissionais na pessoa do 
Presidente Paulo Lopes, pois com essa vitória forta-
leceremos cada vez mais o SUS. 

Sou médico e membro titular da Comissão de Se-
guridade Social e Família, por isso sei da importância 
de se trabalhar em equipe interdisciplinar. O Programa 
Saúde da Família – PSF terá agora não mais 300 mil 
agentes comunitários de saúde, mas número muito 
maior, porque agora eles se sentirão valorizados com 
o piso salarial que hoje foi aprovado.
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Nós, do Partido Verde, lutaremos para que, em 
breve, essa PEC seja votada em segundo turno pela 
Câmara dos Deputados e, em seguida, pelo Senado Fe-
deral, onde a Senadora Marina Silva com toda a certeza 
a apoiará, assim como os outros Parlamentares. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Alceni Guerra.

O SR. ALCENI GUERRA (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu ia 
sair discretamente, em respeito às minhas coroná-
rias. Sou médico e sei que usar a palavra hoje iria me 
custar um bocado de sacrifício. Mas sou um homem 
de fé, e o crucifixo afixado na parede atrás da cadeira 
presidencial obriga-me a dizer aqui duas palavras e 
agradecer a Deus.

O plano de carreira hoje aprovado pela unanimida-
de dos Deputados presentes – 371 votos – custou-me 
a carreira em certa época. Lembro-me do terrível mo-
mento por que passei – hoje uma injustiça reconhecida 
pelo Brasil inteiro – e das dezenas e dezenas de horas 
de ataques veiculados por emissoras de televisão, que 
diziam que o Ministro da Saúde havia comprado 23 mil 
bicicletas para 23 mil agentes de saúde.

Hoje, eles são quase 300 mil. Derrubaram a mor-
talidade infantil no Brasil inteiro, eliminaram as doen-
ças imunotransmissíveis e são parte fundamental na 
estrutura do SUS.

Portanto, Sr. Presidente, eu não poderia me re-
tirar como queria. Tenho de dizer muito obrigado ao 
Deputado Raimundo Gomes de Matos, autor da PEC 
que regulamentou a profissão, numa luta gloriosa em 
busca do seu reconhecimento. E principalmente, Sr. 
Presidente, eu me obriguei a vir aqui olhar para o cru-
cifixo, que representa o meu Cristo, e dizer: Senhor, 
muito obrigado. Valeu a pena! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Lindomar Garçon.

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesta 
oportunidade, faço uso da palavra para dizer que, na 
condição de Deputado, estou aqui até agora justamente 
em respeito a essa classe de pessoas tão importante 
para o País.

Fui Prefeito por 2 mandatos, período em que tive 
a oportunidade de conviver com esses agentes. E o que 
mais eles pediam é que fosse reconhecida sua profissão 
e lhes fossem dadas condições de trabalho. Cada um 
deles visita em média 180 famílias nas cidades, linhas 
e locais de mais difícil acesso. Hoje, o sonho desses 
agentes comunitários começa a se realizar.

Portanto, quero parabenizar todos e dizer que o 
segundo turno vem aí, vamos aprovar a PEC, sim. 

Quero ainda dizer a todos os agentes comuni-
tários de saúde do Brasil, em especial aos do Estado 
de Rondônia, que contarão sempre com o meu apoio. 
Que Deus possa nos abençoar.

Por outro lado, Sr. Presidente, a PEC nº 300, de 
2008, que também garante um piso mínimo para as 
Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros, foi hoje 
aprovada na Comissão Especial. Espero que em breve 
possamos também estar neste plenário comemorando 
a aprovação dessa PEC.

As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros 
do Brasil passam por momentos muito difíceis, princi-
palmente no tocante a recursos, estrutura e condições 
de trabalho. Fiz parte da Comissão Especial encarre-
gada da apreciação dessa PEC – Comissão que hoje 
encerrou seu trabalho – e lutei para sua aprovação 
viesse a acontecer.

Parabéns à Mesa Diretora por pautar projetos de 
tanta relevância para o País.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes de 
conceder novamente a palavra, quero fazer um registro 
na presença dos Deputados Darcísio Perondi e Luis 
Carlos Heinze.

Tivemos 2 audiências muito proveitosas para o 
Estado do Rio Grande do Sul, uma hoje com o Minis-
tro Reinhold Stephanes, da Agricultura, e outra ontem 
com o Ministro Geddel Vieira Lima, da Integração Na-
cional, que tratou das enchentes no Rio Grande do Sul 
e da situação de 47 municípios gaúchos em estado 
de emergência em função das chuvas torrenciais nas 
últimas 3 a 4 semanas.

Então, essas foram 2 reuniões muito proveitosas. 
Já se destinaram novos recursos para o Rio Grande do 
Sul para a compra de máquinas e equipamentos e para 
o atendimento aos municípios e às famílias que foram 
atingidas fortemente pelas chuvas e enchentes.

Portanto, quero fazer, de público, um agradeci-
mento aos Ministros Geddel Vieira Lima e Reinhold 
Stephanes, pelo desprendimento que tiveram e pela 
rapidez com que atenderam às demandas e às rei-
vindicações do povo gaúcho, principalmente dessas 
comunidades mais atingidas pela chuvas durante as 
últimas 4 semanas.

Então, aqui fica o nosso agradecimento e o nosso 
reconhecimento a esses 2 Ministros, que, orientados 
certamente pelo Presidente Lula e pela Ministra Dil-
ma Rousseff, tomaram essa medida de atender e de 
ajudar o Estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez 
numa situação como essa, que se passa neste mo-
mento, de muitas chuvas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Dando 
continuidade, quero passar a palavra ao Deputado 
Flávio Dino.
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O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
economia brasileira cresce. É hora de ampliar direitos 
e distribuir riquezas. Esse é o sentido das principais 
deliberações que nós adotamos hoje.

Corretamente aprovamos a PEC nº 300, de 2008. 
Quero renovar o meu apoio aos policiais militares e aos 
bombeiros militares do meu Estado. Tenho participado 
das mobilizações ali realizadas. Essa é a grande vitória 
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 
combate a endemias, reconhecida por toda a Casa, 
já aqui referida.

Quero homenagear as lideranças dos agentes 
comunitários de saúde do meu Estado, nas pessoas 
de Sérgio Gutemberg e Flor de Liz, que lideram o sin-
dicato dos agentes na minha cidade, São Luís, e dizer 
dos itens que faltam nessa agenda social.

Aprovamos a PEC nº 300 na Comissão, mas pre-
cisamos aprová-la no plenário. Teremos a votação em 
segundo turno da PEC dos agentes de saúde. Vamos 
também cuidar da redução da jornada de trabalho – a 
PEC é do Senador Inácio Arruda – e também resolver 
a problemática dos aposentados. Nós temos espaço 
fiscal e financeiro.

É preciso ter gestão política que conduza a uma 
solução negociada que dê conta de recuperar o po-
der aquisitivo dos aposentados e pensionistas. Há 
uma pequena distância entre o que hoje as centrais 
sindicais reivindicam e com o que o Governo havia 
concordado antes.

Terminando o ano, resolvendo-se a questão dos 
aposentados e pensionistas e tratando de uma solução 
negociada para a redução da jornada de trabalho, ire-
mos coroar o movimento de afirmação de uma agen-
da social para o País que amplie a justiça, porque de 
nada adianta a economia brasileira crescer se os fru-
tos dessa prosperidade não forem democraticamente 
distribuídos para o povo.

É disso que se trata nesta noite.
Parabenizo V.Exa., Sr. Presidente, o Deputado 

Raimundo Gomes de Matos, que apresentou a PEC, e 
todos que a relataram. Realmente, essa é uma grande 
vitória da democracia brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra ao Deputado Valtenir Pereira.
O SR. VALTENIR PEREIRA (Bloco/PSB-MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro registrar que esta Casa deu um passo importante 
quando aprovou a Emenda Constitucional nº 51, de 
2006, que institui a profissão de agente comunitário 
de saúde e agente de combate às endemias.

Hoje, com a aprovação da PEC nº 391, de 2009, 
de autoria do Deputado Raimundo Gomes de Matos, 
esta Casa dá mais um passo, avançando na valoriza-
ção dos agentes comunitários de saúde e dos agentes 
de combate às endemias.

Quero aqui render homenagens ao Deputado Al-
ceni Guerra, que, quando Ministro da Saúde, procurou 
dar as melhores condições de trabalho aos agentes 
comunitários de saúde e aos agentes de combate a 
endemias, que lutam de sol a sol, de chuva a chuva, 
sobem morro, descem ladeiras, com equipamentos. 
Eles fazem um trabalho importantíssimo: saem de casa 
para cuidar da saúde do povo.

Quero parabenizar esta Casa e dizer que, na con-
dição de Presidente da Frente Parlamentar de Apoio 
aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a 
Endemias, tenho trabalhado no meu Estado e Brasil 
afora para que essa categoria seja reconhecida, efe-
tivada, e se faça valer a Emenda Constitucional nº 51, 
de 2006, e a Lei nº 11.350, de 2006.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra ao Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, na data de ontem, tivemos a primeira 
audiência pública, às 14h30min, no Plenário nº 16, 
da Câmara dos Deputados, no âmbito da Comissão 
Especial que vai tratar da PEC nº 357-A/2001, cuja 
relatoria está a meu encargo. 

A proposição é de autoria do então senador Se-
bastião Bala Rocha e trata-se da alteração da alínea “d” 
do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
instituir imunidade tributária para cadernos escolares, 
já que o texto atual garante a imunidade para livros, 
jornais, periódicos e o papel destinado a sua impres-
são. A admissibilidade da proposta foi aprovada pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
em 2001, mas a Comissão Especial para analisá-la 
só foi criada em 2007. 

Essa foi a primeira audiência pública no âmbito 
da Comissão Especial. A próxima está programada 
para o dia 8 de dezembro. 

A intenção do legislador é a de proibir a instituição 
de imposto sobre os cadernos escolares, implicando 
em preços mais baixos e facilitando o ingresso das 
crianças na escola.

Desde já informo que teremos outra audiência 
pública.

Quero parabenizar o Deputado Alceni Guerra. 
Todos nós sofremos junto com S.Exa. pela injustiça 
cometida. 
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Solicito ao caro Presidente que dê ampla divul-
gação a este pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Luis Carlos Heinze.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cole-
gas Parlamentares, primeiro parabenizo o Deputado 
Raimundo Gomes de Matos pela emenda proposta e 
também esta Casa, por ter atendido esse pleito e hoje 
ter votado unanimemente.

Parabenizo o Deputado Alceni Guerra. 
Lembro, Deputado Alceni Guerra, que, como 

V.Exa. disse, antes falaram por dezenas de horas em 
rádio e televisão, escreveram páginas de jornais, mas, 
seguramente, quando V.Exa. foi absolvido, deve ter 
sido meia dúzia de linhas, quem sabe, na 35ª página 
de um jornal. Aí ninguém fala. 

As injustiças são assim. 
Assim também, Deputado, ocorreu com o Depu-

tado Ibsen Pinheiro. Depois de tudo o que foi feito e 
dito, ele ainda é um colega nosso injustiçado. 

Parabéns, Deputado Alceni Guerra, por ter co-
meçado esse programa em 1991! Recordo-me de o 
Deputado Darcísio Perondi ter implantado, no Gover-
no Fernando Henrique, o programa, naquela ocasião 
em São Borja; porque então recebíamos recursos 
para repassá-los aos agentes de saúde. Pela Prefei-
tura, pagávamos, por intermédio de uma cooperativa, 
as leis sociais. Eles não recebiam, porque para lá só 
iam os recursos que seriam repassados aos agentes 
de saúde. 

Então eu sei quão importante foi naquela ocasião 
e é também hoje o trabalho que eles desempenham. 
Devemos dar todo o apoio para essa categoria, que 
é uma precursora; chegam até as casas, em alguns 
casos, no interior, a cavalo, visitando domicílio por do-
micílio. Às vezes, vão até de trator, para chegar aos 
locais longínquos e levar esse atendimento. 

Deputado Marco Maia, quero fazer referência 
aqui ao assunto abordado por V.Exa. sobre a questão 
das cheias no Rio Grande do Sul. Hoje são 67 Muni-
cípios, dos quais 45 já reconhecidos pela Defesa Ci-
vil do Estado. Ainda hoje, de madrugada, ocorreu um 
tornado na região. 

Quero fazer um reconhecimento ao Ministro Ge-
ddel Vieira Lima e ao Deputado Darcísio Perondi, do 
seu partido, com quem ontem estive lá. Prontamente, 
S.Exa. acolheu o pleito de alguns Prefeitos, Deputa-
dos e Senadores nossos, que lá estavam pedindo a 
S.Exa uma ajuda. 

Quero reconhecer também a atitude da Ministra 
Dilma, que prontamente atendeu e já hoje convocou 
uma reunião com os Ministros dos Transportes, da 

Agricultura, da Integração Nacional e das Cidades 
para ver de que forma todos esses Ministérios podem 
ajudar o Rio Grande do Sul.

Seguramente, deverão ser mais de 70 municípios, 
porque os eventos ocorrem. Deputado Alceni, foram 
mais de 600 milímetros. Há pouco vivemos uma estia-
gem que não nos dava condições de plantar lavouras. 
E, agora, em praticamente 3 semanas, choveu mais 
de 600 milímetros, Deputado Marco Maia. E estamos 
discutindo os efeitos da seca ainda. Veja que em 3 se-
manas choveu quase a metade do que choveria em 1 
ano. Então o problema é extremamente sério. 

Quero agradecer ao Ministro Geddel, ao Ministro 
Stephanes, à Ministra Dilma, que vai visitar o Esta-
do no próximo sábado e sobrevoar algumas regiões, 
quem sabe, levando alguma resposta. Não sei o valor 
dos recursos. Os Prefeitos estão sendo recomendados 
a encaminhar seus pleitos à Defesa Civil Nacional e 
também ao próprio Ministério da Agricultura. A Minis-
tra, quando for lá, no sábado, já deve anunciar parte 
desses recursos que o Presidente deve disponibilizar 
por meio de uma medida provisória. 

Isso é extremamente importante para milhares de 
famílias desabrigadas, que estão recebendo um ran-
cho, um colchão, um cobertor. Depois virá também a 
ajuda para as estradas do interior e para os produtores 
rurais, porque temos também de achar uma forma de 
ajudá-los. Seguramente, o arroz está debaixo d’água, 
assim como tantas outras culturas. Os produtores es-
tão sofrendo com esse problema. Haveremos de pelo 
menos amenizar a dor e o sofrimento dos produtores 
e de suas famílias. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tivemos 

consequências graves, não é, Deputado Heinze? Isso 
deve ser ressaltado, porque o vento e as tempestades 
derrubaram algumas torres de energia, como aconteceu 
no Rio Camacuã, próximo a São Lourenço do Sul, o 
que deixou comunidades inteiras, cidades inteiras por 
mais de 5 dias sem energia elétrica, sem água, com 
dificuldades nos hospitais, no atendimento à popula-
ção. O Município de São Lourenço do Sul ficou quase 
5 dias sem energia elétrica nenhuma.

Sem dúvida, as medidas anunciadas e progra-
madas pelo Governo Federal, a partir dos encami-
nhamentos feitos pela Ministra Dilma Rousseff, são 
importantíssimas, para que os cidadãos, homens e 
mulheres do Rio Grande, que sofrem com essas cheias, 
possam ter sua situação amenizada e uma condição 
melhor de sobrevivência daqui para frente, até o final 
do ano, até o Natal.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado 
Darcísio Perondi tem a palavra.
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O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
aproveitando ainda a presença do Deputado Alceni 
Guerra, digo que hoje, sim, é um dia de alegria. Que 
esse dia encha sua alma de mais amor e solidariedade. 
Aliás, ela está encharcada de amor, de solidariedade, 
de luta pela saúde pública, por uma boa política, a que 
V.Exa. desenvolveu, desenvolve e desenvolverá. O Bra-
sil reconhece que V.Exa. foi injustiçado. A população 
também reconheceu e V.Exa. voltou com toda força! 

Eu era médico no Rio Grande do Sul e acompa-
nhava seu trabalho. V.Exa. enfrentou muitas dificulda-
des, inclusive por parte de nossa classe médica, que 
achava que o agente de saúde fazia concorrência co-
nosco, que a área da saúde era propriedade exclusi-
va do médico. A classe reagia. Vivemos isso naqueles 
primeiros 10 anos, quando V.Exa., Ministro no Governo 
Collor, teve a ousadia de fazê-lo. 

Então, parabéns! V.Exa. deitará hoje faceiro, tran-
quilo. Parabéns a seus filhos e a toda a sua família!

Meus parabéns também ao Deputado Raimundo 
Gomes de Matos, que liderou esse processo da regu-
lamentação do piso e do plano de carreira. Um homem 
como V.Exa., cearense, luta pela vida com muita força. 
Com certeza, V.Exa. voltará no ano que vem, se não 
for Governador do Ceará, com a maior história de De-
putado Federal pelo Ceará.

Parabéns ao Deputado Pedro Chaves, Presidente 
da Comissão, e à Deputada Fátima Bezerra, Relatora, 
e a todos os companheiros que brigaram! Parabéns 
aos Agentes de Saúde! Esse foi mais um passo impor-
tante. Começou com a Emenda nº 51, para recuperar 
aqueles agentes que foram selecionados. Os Prefeitos 
estavam exigindo concurso. Mudamos a Constituição. 
Depois veio a regulamentação, e, agora, o plano de 
carreira. O quarto passo será estabelecer o piso.

Que agora, com essa aprovação, os Prefeitos já 
possam assinar as carteiras, complementar o que o 
Ministério da Saúde manda (R$651,00). Há Prefeitos 
que pagam menos do que isso. Também há muitos 
Prefeitos que pagam quase R$1.000,00 ou mais. Mas 
os Prefeitos têm que complementar. É preciso diminuir 
a mortalidade, a internação e melhorar a qualidade de 
vida. Pessoas batem às portas das casas, os pára-
choques do SUS que têm de ser respeitados!

Então, hoje foi mais um avanço.
Para encerrar, o Governo Federal tem que olhar 

para os aposentados. A Confederação dos Aposenta-
dos fez um recuo, cedeu um pouco para o Governo 
Federal acordar e começar a corrigir a defasagem. O 
correto é estender o reajuste dado ao salário mínimo 
todo ano. Que o mesmo percentual que seja dado ao 
trabalhador seja dado também aos aposentados. Isso 

não tem sido feito. Os aposentados querem isso, mas 
estão cedendo. A Confederação cedeu um pouco. O 
Governo precisa ceder também para fazer o acordo e 
começar a corrigir a defasagem dos aposentados, que 
tanto contribuíram para o País.

Parabéns aos agentes de endemias, aos agentes 
comunitários de saúde, ao SUS!

Vamos aumentar a verba do Orçamento do ano 
que vem. Vai ser dramático para a saúde se a Comis-
são de Orçamento não aumentar os recursos para a 
saúde no ano que vem. 

Concorda, Deputado Raimundo Gomes de Matos, 
Vice-Presidente da Frente Parlamentar de Saúde?

Viva o Brasil! Vivam os agentes de saúde!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero apro-

veitar, Deputado Darcísio Perondi, para homenagear os 
nossos agentes comunitários de saúde pelo importante 
trabalho que realizam no combate às endemias, às do-
enças que acometem o nosso povo no dia a dia, pelo 
trabalho que fazem de prevenção na área da saúde, por 
estarem ao lado dos médicos, dos nossos enfermeiros 
nos postos de saúde, por realizarem um trabalho, sem 
dúvida nenhuma, importantíssimo para o País.

A Câmara hoje deu um exemplo de que é possí-
vel avançar no sentido de garantir aos trabalhadores 
do nosso País direitos fundamentais, para que eles 
possam efetivamente viver uma vida um pouco mais 
tranquila e com mais qualidade. Portanto, está V.Exa. 
de parabéns, Deputado Alceni Guerra, pelo trabalho. 
V.Exa. é um precursor, sem dúvida alguma, do trabalho 
dos agentes comunitários de saúde no País.

Quero também expressar, Deputado Darcísio 
Perondi, um posicionamento sobre o tema dos apo-
sentados. Também sou daqueles Parlamentares que 
defendem que precisamos de forma urgente estabele-
cer uma política de reajuste que recupere o poder de 
compra dos aposentados brasileiros, principalmente 
daqueles aposentados que recebem mais de 1 salá-
rio mínimo.

É verdade, por um lado, que o Presidente Lula 
atendeu ao apelo da sociedade brasileira de reajustar 
o salário mínimo, e sou daqueles que lutaram para que 
o salário mínimo chegasse a, pelo menos, 100 dólares 
americanos. Passei boa parte da minha vida como diri-
gente sindical, trabalhando e lutando para que o salário 
mínimo fosse de 100 dólares. Hoje podemos comemorar 
o fato de que o salário mínimo já está na casa dos 280 
a 290 dólares, o que é um avanço significativo porque 
isso representa, em cadeia, um reajuste importante 
para outras categorias do nosso País. 

Mas, sem dúvida alguma, apesar de os aposenta-
dos terem recebido reajustes de acordo com a inflação 
nesses últimos 8 anos, precisamos ainda buscar uma 
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política de reajuste para os aposentados que ganham 
mais de 1 salário mínimo, para que possam recuperar 
seu poder de compra. É nesse momento de sua vida 
que os aposentados, que os trabalhadores e trabalha-
doras do nosso País, que deram sua vida pelo Brasil, 
mais necessitam de recursos para manter sua saúde, 
para seu lazer, para poderem ter uma vida mais digna 
e mais justa.

Eu também sou solidário; sou um apoiador des-
sa visão, dessa compreensão de que chegou a hora 
de darmos atenção maior, uma atenção especial aos 
nossos aposentados que recebem mais de 1 salário 
mínimo neste País.

Faço este registro, comungando com o posicio-
namento de V.Exas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes de 
encerrar a sessão, quero passar a palavra ao Depu-
tado Raimundo Gomes de Matos, para que faça seus 
agradecimentos finais.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, nobres telespecta-
dores, mais uma vez esta Casa, durante esta noite, 
às 22h25min, dá uma demonstração, acima de tudo, 
de compromisso com a Nação, uma demonstração de 
compromisso com a saúde pública. Dezenove partidos 
e todos os Líderes apoiaram essa proposta, que visa, 
acima de tudo, normatizar a atividade daqueles que 
são a porta de entrada do sistema SUS, normatizar a 
atividade daqueles que estão todo o dia, o dia todo, 
quer faça sol, quer caia chuva, acolhendo principal-
mente as populações mais carentes.

V.Exa., Deputado Marco Maia, pela sua sensibili-
dade como Parlamentar pelo Rio Grande do Sul, o Pre-
sidente Michel Temer, também pela sua sensibilidade 
constitucionalista, a Mesa Diretora, o Secretário, nobre 
Deputado Rafael Guerra, tão logo nós apresentamos 
essa proposta de emenda constitucional, apoiada por 
vários Deputados e Deputadas, tiveram compreensão 
para designar de imediato uma Comissão Especial 
para que, suprapartidariamente, fizesse uma análise; 
e que não somente abrisse os prazos regimentais, 
mas permitisse que os Estados promovessem suas 
audiências, a fim de colher sugestões, a fim de colher 
subsídios a esse projeto que se iniciou, sim, lá no Ce-
ará, na época das secas, com a Pastoral da Criança, 
com a UNICEF. 

Esses agentes eram voluntários no primeiro Go-
verno Tasso Jereissati. Naquela época, eu era Vice-
Prefeito. Depois fui Prefeito da minha cidade de Ma-
ranguape. Tivemos a grande felicidade de ter à frente 
do Ministério o nosso Deputado Alceni Guerra. Que 
grande homem público! Recordo-me muito bem de 

que, quando Vice-Prefeito, quando Prefeito, adentrava 
o Ministério para ver realmente essas possibilidades, 
dentro do pacto federativo, para fortalecer os agentes 
comunitários de saúde. E sempre nós tivemos aco-
lhida. Tanto é que, para surpresa dos cearenses, um 
belo certo dia o Ministro Alceni Guerra vai ao Ceará 
conhecer e ver como funcionava o programa para de-
pois implantá-lo nacionalmente. 

Hoje são mais de 300 mil agentes comunitários de 
saúde que fazem com que, acima de tudo, nós possa-
mos ter uma porta de entrada, nós possamos ter anjos 
da guarda para minimizar o sofrimento da gestante, 
da criança, do idoso, do diabético, do hipertenso e de 
todos que são acometidos de determinadas infecções. 
E esta Casa deu a resposta, sim. Todos os Líderes. 
Cito o Líder do Governo, Henrique Fontana. Temos de 
reconhecer a sua compreensão, a sua sobriedade; o 
Deputado Maurício Rands, também, que é um grande 
defensor dos agentes comunitários de saúde; o nosso 
Presidente da Comissão Pedro Chaves; a nossa Re-
latora, Fátima Bezerra, que aprimorou essa proposta. 
Eu tenho certeza de que lá no Senado Federal eles 
serão tão ágeis como foi esta Casa, a fim de se fazer 
logo essa justiça social. 

Acreditamos que é assim que se deve fazer, paci-
ficamente, como disse o Presidente do nosso partido, 
o Líder José Aníbal, sem grandes mobilizações, sem 
pressões. A Confederação Nacional dos Agentes Co-
munitários de Saúde esteve aqui presente, coordenada 
pela Ruth no Estado do Ceará, representando todas 
as demais federações, e a Maria Edilza Andrade fez 
as suas mobilizações – fazer política suprapartidaria-
mente, visando-se, acima de tudo, ao bem-estar e à 
melhoria de qualidade de vida do povo brasileiro.

Acredito, sim, num Brasil mais justo. Acredito, sim, 
que, no momento em que o Deputado e ex-Ministro 
Antonio Palocci acolheu no seu relatório do Fundo So-
cial a proposta apresentada pela Frente Parlamentar 
da Saúde, presidida pelo Deputado Darcísio Perondi, 
de colocar a saúde também nos recursos do pré-sal, 
isso vai garantir, com certeza, que nós tenhamos cada 
vez mais um Brasil melhor, decente, com mais educa-
ção, cultura e saúde.

Boa noite, povo brasileiro! Parabéns a todas as 
Deputadas e a todos os Deputados por aprovarem 
essa proposta de emenda constitucional, dando uma 
resposta acima de tudo social ao nosso Brasil!

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 

Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes de 

encerrar, Deputado Darcísio Perondi, se V.Exa. me 
permite, vou pronunciar um discurso que faço em 
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homenagem aos 80 anos do jornal Voz Regional, de 
Erechim. Não é qualquer jornal que consegue chegar 
a tanto tempo, principalmente um jornal regional. 

Faço questão de utilizar o plenário da Câmara 
dos Deputados para saudar um dos mais tradicionais 
veículos de informação do Estado do Rio Grande do 
Sul, que no mês de outubro completou 80 anos de 
existência.

Trata-se do Voz Regional, de Erechim, um jornal 
cuja trajetória se confunde com a história daquele mu-
nicípio e da Região do Alto Uruguai. 

Nas páginas do Voz Regional estão registrados 
o crescimento, o desenvolvimento, a emancipação, 
enfim, todos os fatos que marcaram a história de Ere-
chim e da região. São 80 anos levando informação e 
conhecimento ao cotidiano dos cidadãos, um trabalho 
sempre pautado pela ética, pela imparcialidade e, aci-
ma de tudo, pelo compromisso com a verdade.

Aproveito a oportunidade para saudar também o 
empreendedorismo, a perseverança e a tenacidade da 
família Carraro, cuja trajetória mescla-se com a história 
da imprensa de Erechim. 

Foi no dia 26 de outubro de 1929 que o patriar-
ca Estevam Carraro lançava o jornal Voz Regional, 
plantando a primeira semente de um empreendimento 
que viria a se transformar no atual Grupo Carraro de 
Comunicações.

O grupo, além do octogenário Voz Regional, de 
Erechim, abrange ainda o Voz Regional, de Concórdia, 
Estado de Santa Catarina, a Gráfica Voz Regional, o 
Instituto Estevam Carraro, o Museu da Imprensa Geder 
Carraro, a Distribuidora Status Mercosul, a revista Q-
Agribusiness, a Revista Turismo, de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, e a Revista de Erechim que, juntos, 
empregam algumas centenas de trabalhadores, uma 
equipe de reconhecidos e excelentes profissionais, a 
quem também saúdo.

Quero desejar aos atuais comandantes do Gru-
po Carraro de Comunicações, os Srs. Geder Carraro 
Junior e Ricardo Carraro e a Sra. Michele Tomazoni 
Carraro, bem como à comunidade de Erechim e do 
Alto Uruguai, meus fraternos votos de parabéns pela 
passagem de tão significativa data.

Para concluir, quero citar uma das tantas men-
sagens que li ao folhear a edição comemorativa dos 
80 anos do Voz Regional, de Erechim, cujo exemplar 
tenho em minhas mãos e bem expressa aquilo que 
julgo ser a melhor declaração de fé no futuro deste 
jornal: “Que o exercício da democracia continue sendo 
impresso em cada página do Voz Regional por muitos 
e muitos anos”.

Parabéns ao Grupo Carraro de Comunicações 
e aos seus trabalhadores! Parabéns à população de 
Erechim e do Alto Uruguai! 

Antes de encerrar a sessão, quero fazer um re-
conhecimento aos funcionários da Câmara dos Depu-
tados, que nos ajudam no cotidiano do trabalho desta 
Casa. Veja V.Exa. que são agora 22h30min e há vários 
setores da Casa ainda em pleno funcionamento para 
dar cobertura ao trabalho dos Parlamentares. 

Este dia em especial foi extremamente profícuo 
e produtivo. Votamos 7 projetos de lei no Congresso 
Nacional – que totalizam 1,3 bilhões de reais disponi-
bilizados aos Ministérios para atender às demandas 
do País –, 1 medida provisória, 2 PECs e mais algu-
mas dezenas de votações nas Comissões que fun-
cionaram hoje.

Toda essa atividade é acompanhada pelos fun-
cionários, pelos servidores da Câmara dos Deputados, 
que desenvolvem um papel importantíssimo, funda-
mental no trabalho desenvolvido pelo Parlamento bra-
sileiro. Isso tem que servir de exemplo para aqueles 
que costumam dizer por aí que os servidores públicos 
não trabalham ou não têm responsabilidade. Aqui está 
comprovado que os servidores da Câmara dos Depu-
tados desempenham um papel importantíssimo para 
o futuro do nosso País.

Deixo aqui nosso agradecimento, neste horário, 
22h31min, em um expediente que, para mim, come-
çou às 8h da manhã.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-

RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Urzeni Rocha PSDB 
Total de RORAIMA 3

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de AMAPÁ 2

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Lúcio Vale PR 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de PARÁ 5



67104 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de AMAZONAS 2

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de RONDONIA 4

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Total de ACRE 1

TOCANTINS

NIlmar Ruiz PR 
Total de TOCANTINS 1

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Clóvis Fecury DEM 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Total de MARANHÃO 6

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB 
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 6

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
José Maia Filho DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de PIAUÍ 4

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de RIO GRANDE DO NORTE 5

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Manoel Junior PMDB PmdbPtc
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Total de PARAÍBA 4

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Total de PERNAMBUCO 10

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PSC 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de ALAGOAS 2

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Mendonça Prado DEM 
Total de SERGIPE 2

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Geraldo Simões PT 
Jairo Carneiro PP 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Araújo PDT 
Joseph Bandeira PT 
Luiz Bassuma PV 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PHS 
Total de BAHIA 16

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
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Aracely de Paula PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Elismar Prado PT 
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Geraldo Thadeu PPS 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Mário Heringer PDT 
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de MINAS GERAIS 28

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Rita Camata PSDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT 
Deley PSC 
Dr. Paulo César PR 
Felipe Bornier PHS 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de RIO DE JANEIRO 15

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 

Arlindo Chinaglia PT 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Dr. Talmir PV 
Fernando Chucre PSDB 
Ivan Valente PSOL 
José Eduardo Cardozo PT 
José Paulo Tóffano PV 
Lobbe Neto PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Ricardo Berzoini PT 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de SÃO PAULO 22

MATO GROSSO

Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de MATO GROSSO 4

DISTRITO FEDERAL

Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Total de DISTRITO FEDERAL 2

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leonardo Vilela PSDB 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Total de GOIÁS 6

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 4

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Giacobo PR 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Total de PARANÁ 4
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SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Gervásio Silva PSDB 
João Pizzolatti PP 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Total de SANTA CATARINA 6

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Luis Carlos Heinze PP 
Maria do Rosário PT 
Nelson Proença PPS 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Sérgio Moraes PTB 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 11

DEIXAM DE COMPARECER Á SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Marcio Junqueira DEM 
Neudo Campos PP 
Total de RORAIMA 3

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Total de AMAPÁ 1

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de PARÁ 4

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Total de AMAZONAS 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Vicentinho Alves PR 
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Nice Lobão DEM 
Zé Vieira PR 
Total de MARANHÃO 2

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Pastor Pedro Ribeiro PR 
Total de CEARÁ 5

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Marcondes Gadelha PSC 
Total de PARAÍBA 2

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 3

ALAGOAS

Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de ALAGOAS 1

SERGIPE

Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fábio Souto DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Marcos Medrado PDT 
Roberto Britto PP 
Total de BAHIA 5

MINAS GERAIS

Jaime Martins PR 
José Santana de Vasconcellos PR 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Martini PHS 
Total de MINAS GERAIS 5

RIO DE JANEIRO

Marcelo Itagiba PSDB 
Marina Maggessi PPS 
Otavio Leite PSDB 
Total de RIO DE JANEIRO 3
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SÃO PAULO

Dr. Nechar PP 
Fernando Chiarelli PDT 
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Renato Amary PSDB 
Vadão Gomes PP 
Total de SÃO PAULO 11

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PSC 
Total de DISTRITO FEDERAL 1

GOIÁS

Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Tatico PTB 
Total de GOIÁS 4

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de MATO GROSSO DO SUL 1

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Eduardo Sciarra DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Total de PARANÁ 6

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Vignatti PT 
Total de SANTA CATARINA 3

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
José Otávio Germano PP 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Vieira da Cunha PDT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 7

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro a 
sessão, convocando para amanhã, quinta-feira, dia 26 
de novembro, às 9h, sessão extraordinária e, às 14h, 
sessão ordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I. Requerimento nº 5.325/09, do Sr. Henrique 
Fontana e outros, que solicita, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno, urgência para apreciação da 
Mensagem nº 563, de 2009, do Poder Executivo, que 
encaminha ao Congresso Nacional o Texto de modifi-
cações do Convênio Constitutivo do Fundo Monetário 
Internacional, que trata, respectivamente, da reforma 
da expansão da capacidade de investimento e renda do 
FMI e da distribuição de quotas e do poder de voto dos 
países membros. (transformado no PDC 1.791/09).

(Matéria pautada).
II. Requerimento nº 5.642/09, do Sr. Henrique 

Fontana e outros, que solicita, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno, urgência para apreciação do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 860, de 2008, da Re-
presentação Brasileira no Parlamento do Mercosul, que 
aprova o texto do Acordo entre a República Federativa 
do Brasil e a República Argentina sobre Localidades 
Fronteiriças Vinculadas, celebrado em Puerto Iguazu, 
em 30 de novembro de 2005.

III. Requerimento nº 5.751/09, da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que requer 
a criação de Comissão Externa de parlamentares da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal (CREDN), a fim de visitar o Equador, Colômbia e 
Venezuela objetivando aumentar os contatos com os 
parlamentares.

IV. Requerimento nº 5.921/09, da Comissão Parla-
mentar de Inquérito destinada a investigar a formação 
dos valores das tarifas de energia elétrica no Brasil, a 
atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANE-
EL) 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 desenvol-
vidos do mundo, solicitando prorrogação do prazo de 
funcionamento por mais sessenta dias.

V. Requerimento nº 5.839/09, da Comissão Parla-
mentar de Inquérito destinada a investigar as causas, as 
consequências e responsáveis pelo desaparecimento 
de crianças e adolescentes no Brasil, no período de 
2005 a 2007 (CPI – Desaparecimento de crianças e 
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adolescentes), solicitando prorrogação do prazo de 
funcionamento por mais sessenta dias.

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 Coope-
ração 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 319-A, DE 2007  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 319-A, de 2007, que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Téc-
nica entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Zim-
bábue, assinado no Rio de Janeiro, em 10 de 
setembro de 2006; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (Relator: Dep. Colbert Martins).

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 358-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 358-A, de 2007, 
que aprova o texto do Convênio entre o Go-

verno 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; tendo pareceres: 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Angelo Vanhoni); 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária (Relator: Dep. Alfredo Kaefer); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Leonardo Picciani).

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 413-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 413-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo dos Estados Unidos da América 
para o Intercâmbio de Informações Relati-
vas a Tributos, celebrado em Brasília, em 
20 de março de 2007; tendo pareceres: 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. Ciro 
Gomes); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Flávio Dino).

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 568-A, DE 2008 
(Da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo n° 568-A, de 
2008, que aprova o texto do Acordo sobre 
Transferência de Pessoas Condenadas 
dos Estados Partes do MERCOSUL, com 
a República da Bolívia e a República do 
Chile, assinado na cidade de Belo Hori-
zonte, em 16 de dezembro de 2004; tendo 
pareceres: da Comissão de Relações Ex-
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teriores e de Defesa Nacional, pela apro-
vação (Relator: Dep. Marcelo Itagiba); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mé-
rito, pela aprovação (Relator: Dep. Carlos 
Willian). 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.476-A, DE 2009  
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.476-A, de 
2009, que aprova o texto do Acordo entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Hon-
duras sobre Cooperação no Domínio da 
Defesa, assinado em Tegucigalpa, em 27 
de julho de 2007; tendo parecer da Co-
missão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. José Genoíno).

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.652-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.652-A, 
de 2009, que aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Bolívia sobre 
Cooperação no Domínio da Defesa, ce-
lebrado em Brasília, em 14 de fevereiro 
de 2007; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda (Relator: 
Dep. Mauro Benevides).

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.661-A, DE 2009  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.661-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo de Coopera-

ção entre os Estados Membros da Comu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa 
sobre o Combate à Malária/Paludismo, ce-
lebrado em São Tomé, em 25 de julho de 
2004, durante a V Conferência dos Chefes 
de Estado e de Governo da CPLP; tendo 
pareceres: da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação (Relator: 
Dep. José C. Stangarlini); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (Relator: Dep. Colbert 
Martins). 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.669-A, DE 2009 
(Da 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).

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.673-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo Nº 1.673-A, de 
2009, que aprova os textos das Resolu-
ções 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 Internacio-
nal para a Salvaguarda da Vida Humana 
no Mar, SOLAS, e ao Protocolo-1988 da 
mesma Convenção; tendo pareceres: da 
Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Edio Lopes); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Mauro Benevides).
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11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.675-A, DE 2009  
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.675-A, 
de 2009, que aprova o texto da Ata de 
Fundação da Organização Ibero-Ameri-
cana da Juventude (OIJ), adotada pelos 
Estados-Membros em 1996, com vistas 
à autorização para o ingresso do Brasil 
na OIJ, por meio de depósito da Carta 
de Adesão junto ao Secretário-Executi-
vo da mencionada Organização; tendo 
pareceres: da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação (Relator: 
Dep. Jorginho Maluly); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (Relator: Dep. João 
Magalhães).

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.680-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo Nº 1.680-A, de 
2009, que aprova o Instrumento de Adesão 
da República Federativa do Brasil ao Ban-
co de Desenvolvimento do Caribe – BDC, 
acompanhado 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, in-
titulada “Admissão do Brasil como Membro 
do Banco de Desenvolvimento do Caribe”; 
tendo pareceres: da Comissão de Finanças 
e Tributação, pela compatibilidade e adequa-
ção financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação (Relator: Dep. Silvio Costa); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. José Genoíno).

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.740-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.740-A, de 2009, 
que aprova o texto da Resolução MEPC 165 
(56), adotada em 13 de julho de 2007, com 
Emendas à Lista de Substâncias Anexa ao 
Protocolo Relativo à Intervenção em Alto-
Mar em Casos de Poluição por outras Subs-
tâncias que não Óleo; tendo pareceres: da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, pela aprovação (Rela-
tor: Dep. Valdir Colatto); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Marcelo Ortiz).

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.791-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.791-A, de 2009, 
que aprova o texto de modificações ao Con-
vênio Constitutivo do Fundo Monetário In-
ternacional, que trata, respectivamente, da 
reforma da expansão da capacidade de in-
vestimento e renda do FMI e da distribuição 
de quotas e do poder de voto dos países 
membros; tendo pareceres: da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela compatibilidade 
e adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Ricar-
do Barros e relator substituto: Dep. Pedro 
Eugêncio); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Emiliano José).

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.809-A, DE 2009 
(Da Comissão De Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.809-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
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verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Benin sobre o 
Exercício de Atividade Remunerada por Par-
te de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Militar, Administrativo e Técnico, 
celebrado em Cotonou, em 13 de março de 
2009; tendo pareceres: da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação (Relatora: Dep. Manuela 
D’ávila); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Mauro Benevides).

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.924-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.924-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Federação da Rússia sobre 
Cooperação Técnico-Militar, assinado no 
Rio de Janeiro, em 26 de novembro de 2008; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. José Genoíno).

SESSÃO ORDINÁRIA

DEBATES E TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O 
RICD

Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).

Nº 214/09 (Antonio Carlos Mendes Thame) – Acres-
centa parágrafo ao art. 119 do Regimento Interno, dis-
pondo sobre a inadmissibilidade de substitutivos que 
invertam o sentido original da proposição principal.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

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, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2.385/2002 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Cuiabana, para Cultura 
e Defesa Ambiental – ACUDAM a executar, pelo prazo 
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cuiabá, Estado 
do Mato Grosso.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.486/2004 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Rádio Comunitária Cincão a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Londrina, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.818/2005 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Altônia a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Altônia, Esta-
do do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 302/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Radiodifusão Cidade 
de Palmital Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Palmital, Es-
tado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.271/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Mello e Bruno Comunicação e 
Participações Ltda. para explorar serviço de radiodi-
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fusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Manga, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

Nº 1.420/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Arapoti a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Arapoti, Estado 
do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.436/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Ramilândia – PR – ACCCR a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Ramilândia, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.442/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Radiodifusão Comunitária 
Cristalense FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Cristal, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

Nº 1.548/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Fraternal e Cultural de Fazenda 
Rio Grande a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Fazenda Rio Grande, Estado 
do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.607/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à Difusora Ouro Verde Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Curitiba, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.627/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Rádio Comunitária Novo Cêrro 
Azul a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 

de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Cêrro Azul, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.639/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Comunidade Cultural Educativa Vilanovense 
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: 02/12/2009

Nº 1.690/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Educativa de Santo 
Tomás de Aquino a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Tomás de Aquino, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.705/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Integração e Desenvolvimento 
das Comunidades de Balsa Nova a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Balsa Nova, 
Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

No. 1.708/2009 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio FM Mania Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.748/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Serra do Mar a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Piraquara, Estado do Paraná.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

Nº 1.777/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão e 
Cultural de Ivaí a executar, pelo prazo de dez anos, 
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Ivaí, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.786/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de 
Novorizonte – ACORZONTE a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Novorizonte, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

Nº 1.795/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de 
Patrocínio a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Patrocínio, Estado de Mi-
nas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.797/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Artís-
tica e Cultural de Realeza (ARACOACRE) a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Realeza, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.813/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à JR Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Água Branca, Estado de Alagoas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

Nº 1.817/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rede Metropolitana de Rádio e 
Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Breu 
Branco, Estado do Pará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.819/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Som da Ilha Comércio e Produções 
Ltda – ME, para explorar serviço de radiodifusão sono-

ra em frequência modulada, no Município de Novais, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

Nº 1.820/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Canadá Radiodifusão Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Neves Paulista, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

Nº 1.841/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Nova 
Onda Aratibense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Aratiba, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

Nº 1.851/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão Comunitária de Lindóia 
– SP a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Lindóia, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

Nº 1.863/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Sociedade dos Amigos de Ocara a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município de Ocara, 
Estado do Ceará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 1.867/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sociedade Rádio Sol da América 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Vista Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 1.880/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Globo de Brasília 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, em Brasília, Distrito Federal.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009
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Nº 1.885/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação da Comunidade de Reriutaba a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Reriutaba, Estado do Ceará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 1.887/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Despertar para o Desenvolvimento 
Social, Cultural e Artístico de Cambuquira a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cambuquira, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.888/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Rádio Livre Comunitária 
Stúdio 100 FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 1.890/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Moradores da Agrovila Riacho 
do Mel a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Capoeiras, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.895/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário 
da Cultura, Esporte e Lazer de Fazenda Rio Grande a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº1.899/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária Ternura de 
Perus a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 1.904/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural Maracatu 
Glorioso do Timbó a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Igarassú, Estado de Per-
nambuco.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.911/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Moradores do Bairro Pedra 
Negra a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Ijaci, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.914/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Fundalivre – Fundação Comunitária Antena 
Livre a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Uruará, Estado do Pará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.915/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária 26 de Julho a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Sumaré, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 1.918/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Idealista de Itamari a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Itamari, Estado da Bahia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 1.941/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária Rômulo Al-
meida a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Alagoinhas, Estado da Bahia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 1.943/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
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riza a Associação Cultural Rádio Comunitária Tiradentes 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 1.946/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Quarto Centenário a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Quarto Centenário, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.951/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária e Cultural para o 
Progresso de Ocara – ACCPO a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Ocara, Es-
tado do Ceará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.952/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Produtores Rurais a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Una, Estado da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº. 1.953/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão Comunitária Expedi-
tense a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Santo Expedito do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 1.957/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária Jardim Tere-
zópolis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 1.958/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-

riza a Associação Rádio Comunitária Schroeder Strasse 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.975/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à RÁDIO E TELEVISÃO 
RIO NEGRO LTDA. para explorar serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens, no Município de Manaus, 
Estado do Amazonas.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.977/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga concessão à S.M. Comunicações Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.978/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à SBC – Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Chaves, Estado do Pará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.980/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
Amigos da População a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Santa Rosa de 
Lima, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.981/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural Comunitária Everest 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
Vila Industrial, no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.982/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Pais de Alunos e Moradores 
do Bairro Alto da Caixa D’’Água a executar, pelo prazo 
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de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Parnamirim, 
Estado de Pernambuco.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.983/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão dos Amigos de Vila Al-
pina a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

PROJETO DE LEI

Nº 1.831/2003 (Lobbe Neto) – Dispõe sobre a uni-
versalização das bibliotecas nas instituições de ensi-
no do País.
Apensados: PL 3230/2004 (Vanessa Grazziotin)
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 4.024/2004 (Senado Federal – Tião Viana) – Ins-
titui o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Han-
seníase.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 4.673/2004 (Maria do Rosário) – Reconhece a 
profissão de Intérprete da Língua Brasileira de Sinais 
– Libras e dá outras providências.
Apensados: PL 5127/2005 (Jefferson Campos ) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 4.855/2005 (Rose de Freitas) – Acrescenta dispo-
sitivos 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 apreendidos e não 
reclamados por seus proprietários.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 6.246/2005 (Sandra Rosado) – Proíbe a cobrança 
de taxas, pelas empresas privadas, para fins de preen-
chimento de vagas em seu quadro de pessoal.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 6.708/2006 (Senado Federal – José Jorge) – Ins-
titui o Dia Nacional de Prevenção da Catapora
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 1.165/2007 (Senado Federal – Tião Viana) – Con-
cede indenização por dano moral às pessoas com de-

ficiência física decorrente do uso da talidomida e dá 
outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 1.180/2007 (Rodovalho) – Dispõe sobre politica 
nacional de incentivo à cultura do bambu e dá outras 
providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 2.688/2007 (José Guimarães) – Modifica a Lei nº 
7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta 
o art. 159, alínea “c”, da Constituição Federal, institui 
o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
– FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste – FNE e o Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Centro-Oeste – FCO, e dá outras provi-
dências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 3.379/2008 (Edinho Bez) – Inclui no Anexo da Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe so-
bre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que especifica.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 3.881/2008 (Celso Russomanno) – Altera o § 3º 
do art. 18 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
“que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá ou-
tras providências”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 3.910/2008 (Senado Federal – Paulo Duque) – 
Dispõe sobre a criação do “Dia Nacional do Arque-
ólogo”.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 3.955/2008 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS destinados ao Mi-
nistério da Justiça.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 4.046/2008 (Senado Federal– Romero Jucá) – 
Denomina Contorno Oeste Ottomar de Souza Pinto 
o trecho do Contorno Oeste de Boa Vista, no Estado 
de Roraima, que faz a ligação da BR-174 Norte à BR-
174 Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009
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Nº 4.102/2008 (Senado Federal – Cristovam Buar-
que) – Institui o “Dia Nacional do Historiador”, a ser 
celebrado anualmente no dia 19 de agosto.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 4.107/2008 (Senado Federal – Jayme Campos) 
– Denomina “Rodovia Senador Jonas Pinheiro” o tre-
cho da rodovia BR-163 situado entre as cidades de 
Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, e de Santarém, 
no Estado do Pará.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 4.405/2008 (Senado Federal – Senador Marco 
Antônio Costa) – Institui o Dia Nacional de Conscien-
tização e Divulgação da Fibrose Cística.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 4.558/2008 (Senado Federal – Alvaro Dias) – Ins-
titui a “Semana Nacional da Visão e da Audição”.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 5.154/2009 (Senado Federal – Inácio Arruda) – 
Institui o Ano Nacional Patativa do Assaré, em 2009.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 5.536/2009 (Poder Executivo) – Autoriza a União 
a doar ao Estado de Mato Grosso as áreas de domínio 
federal nas Glebas denominadas Maiká, em litígio na 
Ação Cível Originária nº 488, que tramita no Supre-
mo Tribunal Federal, e Cristalino/Divisa, de que trata a 
Ação Discriminatória nº 00.00.04321-4, suspensa por 
decisão do STF na Reclamação nº 2646.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 5.916/2009 (Poder Executivo) – 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 novembro de 1997, que dispõe sobre 
a reestruturação dos Corpos e Quadros de Oficiais e 
de Praças da Marinha.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 1.229/2007 (Eduardo Gomes) – Regulamenta o 
exercício da atividade, define as atribuições do Peri-
to Judicial e do Assistente Técnico e dá outras provi-
dências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 5.379/2009 (Paulo Pimenta) – Acrescenta o § 6º 
ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
“que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá ou-
tras providências”, para vedar a criação e manutenção 
de banco de dados e cadastro relativos a informações 
pertinentes à prestação de serviços educacionais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

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, § 1° do RICD).

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 3.136/2000 (Pedro Pedrossian) – Dispõe sobre 
a instituição do programa do vale-gás e as regras de 
sua aplicação.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

Nº 2.562/2003 (Asdrubal Bentes) – Dispõe sobre o 
Programa de Modernização de Carga (Modercarga) 
para a compra de caminhões a fim de renovar a frota 
do modal rodoviário no transporte de cargas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

Nº 5.413/2005 (Rose de Freitas) – Altera a Lei nº 
10.700, de 09 de julho de 2003, para estender o be-
nefício Garantia-Safra a todas as regiões do País, nos 
casos que especifica.

Apensados: PL 7117/2006 (Ary Kara ) 
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

Nº  3307/2008 (Felipe Bornier) – Inclui um art. 63-A, na 
Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, disciplinando o 
direito dos incorporados a ensino profissionalizante.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

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)
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Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 2.998/1989 (Rita Camata) – Introduz alterações 
nos arts. 660, 662 e 663 da Consolidação das Leis 
do Trabalho.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/12/2009

Nº 273/1999 (Enio Bacci) – Altera o art. 43 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 846/1999 (Paulo Delgado) – Dá nova redação ao 
§ 1º do art. 30 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 2.358/2000 (Nelson Proença) – Altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo sobre a 
propaganda eleitoral por meio de Serviço de Valor Adi-
cionado, inclusive Internet, e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 2.568/2000 (Arlindo Chinaglia) – Acrescenta art. 
43-A à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 3.362/2000 (Eunício Oliveira) – Acrescenta pa-
rágrafo único ao art. 16 e altera a redação dos §§ 2º, 
3º e 5º do art. 121 e o inciso I do art. 122 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 3.700/2000 (Ronaldo Vasconcellos) – Altera a Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que estabelece o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 3.852/2000 (Freire Júnior) – Acrescenta parágrafo 
único ao art. 40 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, para tipificar como crime a conduta consis-
tente no uso, em favor de partido político, de slogan 
ou qualquer tipo de propaganda igual, semelhante ou 
associado ao utilizado por empresas prestadoras de 
serviços de comunicações.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 4.649/2001 (Paulo Baltazar) – Altera o § 3º do art. 
10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 4.724/2001 (Jovair Arantes) – Acrescenta artigo 
à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que esta-
belece normas para as eleições.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 5.035/2001 (Enio Bacci) – Altera o § 3º, do art. 121 
do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 5.036/2001 (Enio Bacci) – Altera o § 5º, do art. 121, 
do Estatuto da Criaça e do Adolescente – ECA.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 5.037/2001 (Enio Bacci) – Altera o § 7º, do art. 121, 
do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 6.216/2002 (Luiza Erundina) – Acrescenta incisos 
aos artigos 44 e 45 da Lei nº 9.096, de 19 de setem-
bro de 1995.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 6.923/2002 (Pompeo de Mattos) – Altera o pará-
grafo 1º, do art. 122, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e dá outras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 391/2003 (Átila Lins) – Altera a redação das Leis 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e 4.737, de 15 
de julho de 1965.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 852/2003 (Luiz Antonio Fleury) – Modifica os arts. 
121, 123, 124 e 185 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.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 904/2003 (Rogério Silva) – Modifica a redação dos 
§ 3º e 5º do art. 121, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009
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Nº 2.523/2003 (Moroni Torgan) – Acrescenta art. à 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para aumentar o limite má-
ximo da medida de internação do menor que comete 
ato infracional descrito como homicídio, e dá outras 
providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 2.588/2003 (Vicente Cascione) – Altera os arts. 
103, 108, 121, 122 e 123, da Lei n° 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, dispondo sobre medidas de repressão aos atos in-
fracionais graves e aos correspondentes aos crimes 
hediondos.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 2.628/2003 (Jutahy Junior) – Altera dispositivos 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o 
Estatuto da Criança e do Adolescente.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 3.418/2004 (Luiz Carlos Hauly) – Dispõe sobre a 
obrigação do registro na rede mundial de computadores 
de doação em dinheiro ou estimável em dinheiro para 
campanha eleitoral e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 3.444/2004 (Jefferson Campos) – Acrescenta dis-
positivo à Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 – Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre a 
internação do adolescente que praticar ato infracional 
de tráfico ilícito de entorpecentes
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 4.258/2004 (Antonio Carlos Mendes Thame) – 
Dispõe sobre a auditoria externa dos sistemas de vo-
tação e apuração eleitoral eletrônica.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 6.996/2006 (Senado Federal – Renan Calheiros) 
– Altera os arts. 30 e 32 da Lei nº 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997, e introduz regra para a compensação 
fiscal pela cedência de horário gratuito para a propa-
ganda eleitoral de plebiscitos e referendos.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 102/2007 (Jorge Tadeu Mudalen) – Altera a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto 
da Criança e do Adolescente.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 109/2007 (Solange Amaral) – Altera Lei nº 8.069, de 
13 de Julho de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências”.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 114/2007 (Alberto Fraga) – Altera o art. 121 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1.990, Estatuto da Criança 
e do Adolescente, para ampliar o prazo de internação 
de adolescente infrator e o limite de idade de liberação 
compulsória, e dá outras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 120/2007 (Neilton Mulim) – Altera dispositivos da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 165/2007 (Perpétua Almeida) – Acrescenta pará-
grafo único ao art.103 e altera a redação do § 3º do art. 
121, ambos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e 
dá outras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 177/2007 (Onyx Lorenzoni) – Altera a Lei nº 8.069, 
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 179/2007 (Alexandre Santos) – Altera o art. 121 da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, para ampliar, 
a critério do juiz, o prazo de internação de adolescente 
infrator e dá outras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 184/2007 (Colbert Martins) – Suprime dispositivos 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 241/2007 (Paulo Maluf) – Altera o artigo 121 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança 
e do Adolescente, para aumentar o prazo máximo de 
internação do adolescente infrator e o limite de idade 
para a liberação compulsória.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 322/2007 (Vieira da Cunha) – Dá nova redação 
ao caput e aos parágrafos 2º e 3º, e suprime o § 5º do 
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art. 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990).
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 395/2007 (Márcio França) – Altera a Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente – para ampliar o prazo de internação 
do adolescente infrator, estabelecer a possibilidade 
de aplicação de medidas de segurança, e dá outras 
providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 565/2007 (William Woo) – Acrescenta parágrafos 
ao art. 105 e altera a redação do “caput” do art. 108 
e do § 1º do art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 719/2007 (Léo Alcântara) – Altera dispositivos do 
Livro II, Título III, Capítulo IV, da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 ( Estatuto da Criança e do Adolescen-
te), para ampliar o período de internação de adoles-
centes para seis anos no caso de crimes hediondos 
e assemelhados.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 820/2007 (Clodovil Hernandes) – Altera a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências”.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 934/2007 (Ayrton Xerez) – Dispõe sobre o período 
máximo de aplicação das medidas sócio-educativas 
de internação previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 941/2007 (Jair Bolsonaro) – Revoga o art. 230 e 
seu parágrafo único, 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.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 978/2007 (Léo Vivas) – Altera o art. 123 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e 
do Adolescente
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 1.360/2007 (Lincoln Portela) – Altera os parágra-
fos 2º e 3º do art. 37 da Lei nº 9.504, de 30 de setem-
bro de 1997, proibindo afixação de cartazes em bens 
particulares, fixando regras especiais para a utilização 
dos mesmos durante as campanhas eleitorais e acres-
centando § 4º no referido artigo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 1.785/2007 (Carlos Souza) – Altera a Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 2.148/2007 (Paulo Rubem Santiago) – Acrescenta 
parágrafo ao art. 48 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997 – Lei das Eleições.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 2.215/2007 (Laerte Bessa) – Altera o inciso I do 
art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras pro-
vidências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 2.754/2008 (Edson Ezequiel) – Dispõe sobre o 
tratamento individual adolescente que tenha cometido 
ato infracional análago a homicídio doloso e manifeste 
grave desvio de personalidade.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 2.870/2008 (Antonio Bulhões) – Altera o art. 41-A 
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, esten-
dendo a vedação de captação de sufrágio ao dia da 
escolha do candidato em convenção partidária.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 3.020/2008 (Hugo Leal) – Dispõe sobre o uso de 
placas, faixas, cartazes, pinturas, inscrições ou outro 
tipo de propaganda nas campanhas eleitorais, alterando 
a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 3.102/2008 (Otavio Leite) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de participação em debates nos meios de 
comunicação, aos candidatos a cargos majoritários e 
dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 3.280/2008 (Poder Executivo) – Altera os arts. 2º, 
3º, 4º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a contratação por tempo determinado 
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para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 3.409/2008 (José Carlos Machado) – Altera o art. 
10, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, 
e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 3.521/2008 (Jorge Bittar) – Dispõe sobre o uso da 
comunicação mediada por computador no processo 
eleitoral, alterando a Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997 e a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 3.561/2008 (Antonio Carlos Mendes Thame) – Dis-
põe sobre a comunicação eletrônica entre o candidato 
e o eleitor para fins de propaganda eleitoral mediante 
mensagens por correio eletrônico.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 3.647/2008 (Jorginho Maluly) – Dispõe sobre o uso 
de comunicação via Internet no processo eleitoral, al-
terando a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 3.894/2008 (Carlos Bezerra) – Acrescenta pará-
grafos ao art. 48 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, para reservar um canal exclusivo de emisso-
ra de televisão nos municípios vizinho à capital e para 
dispensar de pedido a reserva de tempo destinado à 
propaganda eleitoral para os partidos participantes das 
eleições de Prefeitos e Vereadores em Municípios com 
mais de cem mil eleitores em que não haja emissora 
de televisão.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 3.921/2008 (Senado Federal – Marconi Perillo) 
– Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Iporá, com sede no Município de Iporá, no 
Estado de Goiás.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 3.967/2008 (Renato Amary) – Altera o § 3º e acres-
centa §§ 4º e 5º ao art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA).
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 4.274/2008 (Miguel Martini) – Determina que os 
ocupantes de cargos que representem o Governo em 
organizações internacionais sejam previamente apro-
vados pelo Senado Federal.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 4.357/2008 (Manuela D’ávila) – Altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo sobre 
propaganda eleitoral na internet.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 4.407/2008 (Vanessa Grazziotin) – Altera a Lei n.º 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 4.441/2008 (Ricardo Berzoini) – Altera as Leis nº 
9.096/95 e 9.504/97, para estabelecimento do juízo 
de proporcionalidade enquanto critério de julgamen-
to das contas partidárias e fixação de pena por des-
cumprimento de normas referentes à arrecadação e 
aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, por 
partidos políticos.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 4.616/2009 (William Woo) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade da realização de exames oftalmológicos 
e otorrinolaringológicos nos estudantes matriculados 
na rede pública ou particular de ensino fundamental 
e ensino médio.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 4.617/2009 (William Woo) – Altera a redação do 
parágrafo único do art. 2º e o § 5º do art. 121 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 4.753/2009 (Osório Adriano ) – Altera os § 3º e 
5º e acrescenta o § 7º do art. 121 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente).
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 4.795/2009 (Silvio Torres) – Altera o inciso IX do 
art. 24 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 4.808/2009 (Fernando de Fabinho) – Altera a Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre 
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o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 4.870/2009 (Cleber Verde) – Institui o Dia Nacional 
do DeMolay no dia 18 de março de cada ano.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 5.152/2009 (Senado Federal – Marisa Serrano) – 
Institui o “Dia Nacional da Educação Ambiental”.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 5.212/2009 (Indio da Costa) – Acrescenta parágra-
fo ao art. 16 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
do Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 5.420/2009 (André de Paula) – Altera a Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que “estabelece normas 
para as eleições”, para regular a liberdade de manifes-
tação de pensamento antes da campanha e permitir a 
propaganda eleitoral e a arrecadação de recursos pela 
rede mundial de computadores (Internet).
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/12/2009

Nº 5.670/2009 (Lincoln Portela) – Acrescenta dis-
positivos à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para 
especificar os procedimentos do encaminhamento de 
criança ou adolescente aos pais ou responsável, me-
diante termo de responsabilidade e para atribuir com-
petência ao juiz da infância e juventude para definir 
critérios para a permanência de criança ou adoles-
cente desacompanhado dos pais ou responsável em 
logradouros ou vias públicas.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

Nº 5.869/2009 (Jorginho Maluly) – Estabelece restri-
ção para trânsito de crianças e adolescentes em logra-
douros públicos após as 23h, se não acompanhados 
de responsável legal.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2009

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 DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2.126/2009 (Raimundo Gomes de Matos) – Con-
voca plebiscito para decidir sobre a identificação e 
formalização dos limites territoriais interestaduais em 
áreas geográficas dos Estados do Piauí, Ceará e Rio 
Grande do Norte.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

PROJETO DE LEI

Nº 6.304/2009 (William Woo) – Altera a Lei nº 10.201, 
de 14 de fevereiro de 2001, que institui o Fundo Na-
cional de Segurança Pública – FNSP, e dá outras pro-
vidências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009

Nº 6.330/2009 (Iran Barbosa) – Altera dispositivos da 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a 
fim de limitar as nomeações para Cargos em Comis-
são e Funções de Confiança e de dar publicidade às 
despesas com essas nomeações e com as dos servi-
dores titulares de cargos efetivos.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2009
ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI

Nº 2.964/1992 (Senado Federal – Marluce Pinto) – 
Dispõe sobre a composição da merenda escolar e dá 
outras providências.

Nº 5.231/2001 (José Carlos Coutinho) – Disciplina 
a composição da merenda escolar e dá outras provi-
dências.

Nº 5.711/2001 (Senado Federal – Maria do Carmo 
Alves) – Dispõe sobre a liberação de recursos do Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Nº 5.770/2001 (Jaques Wagner) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade da inclusão da mandioca e seus derivados 
nos cardápios do programa de alimentação escolar.

N. 5.816/2001 (Jaques Wagner) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade da inclusão do cacau e seus derivados nos 
cardápios do programa de alimentação escolar.

Nº 5.854/2001 (Paulo Lima) – Dispõe sobre a inclu-
são de alimentos à base de soja na merenda escolar 
e na cesta básica.

Nº 5.934/2001 (João Paulo) – Proíbe a merenda es-
colar contendo alimentos com organismos genetica-
mente modificados.
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Nº 6.117/2002 (Elias Murad) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de adição de nutrientes aos alimentos 
infantis e servidos na merenda escolar.

Nº 6.391/2002 (Ronaldo Vasconcellos) – Torna obri-
gatório o uso do leite de vaca na merenda escolar das 
escolas públicas do País.

Nº 6.476/2002 (José Carlos Coutinho) – Estabelece 
normas aplicáveis à merenda escolar.

Nº 355/2003 (Carlos Nader) – Dispõe sobre o Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar e dá outras 
providências.

Nº 1.234/2003 (Vittorio Medioli) – Dispõe sobre a 
utilização de produtos derivados da soja no cardápio 
da merenda escolar.

Nº 1.624/2003 (Selma Schons) – Dispõe que na dis-
tribuição de compras para a alimentação escolar, en-
tre 20 e 40% do valor seja destinado a frutas, leite e 
seus derivados.

Nº 2.025/2003 (Nelson Marquezelli) – Dispõe sobre 
a obrigatoriedade da inclusão do suco de laranja nos 
cardápios do programa de alimentação escolar.

Nº 2.519/2003 (Senado Federal – Hélio Costa) – 
Determina o uso do leite, fluido e pasteurizado, nos 
cardápios da Merenda Escolar.

Nº 4.162/2004 (Selma Schons) – Dispõe sobre a obriga-
toriedade da inclusão da carne de peixe e seus derivados 
nos cardápios do programa de alimentação escolar.

Nº 6.068/2005 (Wilson Cignachi) – Torna obrigatório 
o uso do suco de uva na merenda escolar das escolas 
públicas do País.

Nº 7.040/2006 (Selma Schons) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da inclusão de mel de abelhas e seus 
derivados nos cardápios do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar.

Nº 7.194/2006 (João Herrmann Neto) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de inclusão nos cardápios do programa de 
alimentação escolar de frutas ou suco de frutas que conte-
nham níveis significativos de betacaroteno e vitamina C. 

Nº 684/2007 (Ciro Pedrosa) – Dispõe sobre a utli-
zação de produtos derivados da soja no cardápio da 
merenda escolar.

Nº 736/2007 (Lira Maia) – Altera a Lei nº 10.880, de 
09 de junho de 2004 que “ Institui o Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE e o Pro-
grama de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendi-
mento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre 
o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil 
Alfabetizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996” e dá outras providências.

Nº 886/2007 (Rose de Freitas) – Modifica o artigo 2º 
da Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004, que dispõe 
sobre o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar – PNATE. 

Nº 1.264/2007 (Lelo Coimbra) – Estabelece condi-
ções para o repasse dos recursos federais do PNATE 
aos Estados.

Nº 1.640/2007 (Antonio José Medeiros) – Altera a 
Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004, que dispõe 
sobre o Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar (PNATE).

Nº 2.232/2007 (Homero Pereira) – Acrescenta pará-
grafo ao art. 6º da Medida Provisória nº 2.178-36, de 
24 de agosto de 2001, para determinar a utilização de 
produtos agrícolas cultivados sem agrotóxicos, nos 
cardápios do programa de alimentação escolar.

Nº 3.023/2008 (José Airton Cirilo) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da utilização do caju no cardápio do 
programa de alimentação escolar.

Nº 3.267/2008 (Afonso Hamm) – Acrescenta parágrafo 
ao art. 6º da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de 
agosto de 2001, para tornar as frutas regionais e da 
época e os sucos naturais obrigatórios nos cardápios 
de todas as refeições fornecidas pelo programa de 
alimentação escolar nas escolas. 

Nº 4.449/2008 (Nelson Proença) – Dispõe sobre os 
limites do uso de açúcar refinado nos cardápios dos pro-
gramas de alimentação escolar, sob a responsabilidade 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nº 4.669/2009 (Ivan Valente) – Impõe condição ao re-
cebimento de verbas destinadas aos Estados, Distrito 
Federal, Municípios e às escolas federais, pelo Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar.

Nº 4.984/2009 (Maria do Rosário) – Acrescenta inci-
so ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
dispondo sobre dispensa de licitação para compra de 
produtos destinados à alimentação escolar, quando 
provenientes da agricultura familiar. 

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009

Dia 26, 5ª-feira

15:00 MANOEL SALVIANO (PSDB – CE)
15:25 EDSON EZEQUIEL (PMDB – RJ)

Dia 27, 6ª-feira

10:00 DR. TALMIR (PV – SP)
10:25 LUPÉRCIO RAMOS (PMDB – AM)
10:50 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
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11:15 CELSO RUSSOMANNO (PP – SP)
11:40 ANTONIO CRUZ (PP – MS)

Dia 30, 2ª-feira

15:00 AFONSO HAMM (PP – RS)
15:25 JOVAIR ARANTES (PTB – GO)
15:50 JOÃO DADO (PDT – SP)
16:15 THELMA DE OLIVEIRA (PSDB – MT)
16:40 CHICO DA PRINCESA (PR – PR)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 27/11/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.402/09 – do Sr. Moacir Miche-
letto – que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre opera-
ções com inibidores de urease”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.321/09 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “altera o art. 49 da Lei nº 8.171, de 17 
de janeiro de 1991, para dispor sobre os beneficiários 
do crédito rural”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.473/08 – do Sr. Ronaldo Leite 
– que “dispõe sobre a concessão do seguro-desem-
prego aos ribeirinhos que têm suas terras inundadas 
por ocasião de enchentes sazonais”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.683/09 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “altera a Lei nº 10.177, que “dispõe sobre as 
operações com recursos dos Fundos Constitucionais 
de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-
Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de 27 de setembro 
de 1989, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 10h 
A – Audiência Pública: 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
DIA 26/11/2009
Local: Plenário 14
Horário: 10h
“MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DECORRENTES DA 
CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL MONTANHAS DO 
TUMUCUMAQUE”
Requerimento n.º 577/09 de autoria dos Deputados 
Dalva Figueiredo, Evandro Milhomem.)
Programação preliminar
EXPOSITORES:
1. Rômulo José Fernandes Barreto Mello – Presidente 
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio);
2. ÁLVARO DE SOUZA – Presidente da WWF Bra-
sil; e
3. BENEDITO VITOR RABELO – Diretor Presidente 
do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 
do Estado do Amapá (IEPA);

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.313/09 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “concede anistia por um período de 
10 anos às multas, e demais acréscimos legais, pre-
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vistas na legislação ambiental aos beneficiários que 
especifica” 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.284/09 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “cria Área de Livre Comércio no Mu-
nicípio de Tucuruí, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.288/09 – do Sr. Marcio Junqueira 
– que “dispõe sobre a destinação ao Fundo Nacional de 
Meio Ambiente, para aplicação em projetos na Amazô-
nia Legal, de 1% (um porcento) do lucro dos fabricantes 
de veículos automotores e dos fabricantes de pneus 
decorrente das vendas no mercado interno”. 
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMU-
NICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.382/09 – do Senado Federal – 
Romero Jucá – (PLS 317/2005) – que “dispõe sobre a 
tarifa telefônica nas ligações interurbanas a provedores 
de Internet”. (Apensado: PL 198/2003 (Apensados: PL 
211/2003, PL 3076/2004 e PL 4422/2008)) 
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

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 ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.170/09 – do Sr. Antonio Carlos 
Chamariz – que “proibe a cobrança de adicional de 
deslocamento nos serviços de telefonia móvel”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.259/09 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “exclui os terminais portáteis de telefonia 
do rol dos bens de informática incentivados pela Lei n 
º 8.248, de 1991”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 
A – Recursos: 

RECURSO Nº 2/07 – do Sr. Regis de Oliveira – que 
“recorre da decisão da Presidência em Questão de 
Ordem, proferida no plenário, durante a sessão de 
eleição de membros da Mesa da Câmara dos Deputa-
dos, que rejeitou a alegação de inconstitucionalidade 
do voto secreto para a eleição”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pelo provimento. 

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Colbert Martins, Gerson Peres, Marcelo Itagiba e Men-
donça Prado, em 25/11/2009. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

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 CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos se-
guintes dispositivos constantes: a) do art. 1º do Subs-
titutivo do Senado Federal: §§ 2º e 7º do art. 282; dos 
§§ 1º e 2º do art. 283, em substituição aos §§ 1º a 3º 
do texto da Câmara dos Deputados; dos §§ 1º e 3º do 
art. 289; caput do art. 295; art. 299; parágrafo único do 
art. 300; caput do art. 306; incisos III e IV do art. 313; 
caput e os incisos I a III do art. 318; incisos I, IV, V e 
IX do art. 319; incisos I e II do art. 325 do Senado, em 
substituição aos incisos I, II e II da Câmara dos De-
putados; inciso III do § 1º do art. 325; inciso V do art. 
341; art. 343; caput do art. 350; art. 439, b) dos §§ 2º 
a 6º do art. 289-A, constante do art. 2º do Substituti-
vo 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 
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Federal, e b) dos seguintes dispositivos constantes do 
art. 1º do Substitutivo do Senado Federal, para manu-
tenção 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. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 200/89 – do 
Senado Federal – Itamar Franco – (PLS 198/1989) – 
que “dispõe sobre os requisitos para o exercício dos 
cargos de diretoria e presidência do Banco Central do 
Brasil” (Apensados: PLP 3/1991, PLP 7/1995 (Apensa-
dos: PLP 12/1995, PLP 16/1995 e PLP 33/1995), PLP 
40/1995, PLP 108/1996, PLP 109/1996, PLP 188/2001, 
PLP 32/2003, PLP 38/1991, PLP 67/1995 (Apensado: 
PLP 348/2006), PLP 106/1996, PLP 142/2004, PLP 
261/2007, PLP 262/2007 e PLP 281/2008) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do PLP 12/1995, 
do PLP 16/1995, do PLP 33/1995, do PLP 348/2006, 
do PLP 3/1991, do PLP 38/1991, do PLP 7/1995, do 
PLP 40/1995, do PLP 67/1995, do PLP 106/1996, do 
PLP 108/1996, do PLP 109/1996, do PLP 188/2001, 
do PLP 32/2003, do PLP 261/2007, do PLP 262/2007, 
do PLP 281/2008 e do PLP 142/2004, apensados. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.002/90 – do Senado Federal – 
RUY BACELAR – (PLS 76/1988) – que “dispõe sobre o 
mandado de injunção” (Apensados: PL 998/1988 (Apen-
sados: PL 1662/1989 e PL 4679/1990), PL 3153/2000, 
PL 6839/2006 e PL 6128/2009) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 4679/1990, do PL 998/1988, do PL 3153/2000, do 
PL 6839/2006 e do PL 6128/2009, apensados, com 
substitutivo; e pela prejudicialidade do PL 1662/1989, 
apensado. 

Vista conjunta aos Deputados Marcelo Itagiba e Regis 
de Oliveira, em 25/11/2009. 

Mantidas as inscrições dos Deputados Marcelo 
Itagiba, Regis de Oliveira, Gerson Peres e Flávio 
Dino, em 25/11/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.443/08 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 209/2003) – que 
“dá nova redação a dispositivos da Lei nº 9.613, de 3 
de março de 1998, objetivando tornar mais eficiente a 
persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro”. 
(Apensado: PL 3247/2008) 

RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organizado, com 
subemendas; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, e pela rejeição do PL 
3247/2008, apensado. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino, Geral-
do Pudim, José Maia Filho e Marcelo Itagiba, em 
25/11/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.356/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“acrescenta o art. 363-A à Lei nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965, que “institui o Código Eleitoral””. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 47/91 – do 
Sr. Francisco Dornelles – que “dispõe sobre o Sistema 
Financeiro Nacional” (Apensados: PLP 117/1992, PLP 
61/2003, PLP 37/1999, PLP 129/2004 (Apensado: PLP 
161/2004), PLP 138/2004 e PLP 143/2004) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, 
do PLP 117/1992, do PLP 37/1999, do PLP 61/2003, 
do PLP 129/2004, do PLP 138/2004, do PLP 143/2004 
e do PLP 161/2004, apensados. 

Vista ao Deputado Mendonça Prado, em 12/11/2009. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 221/04 – do 
Sr. Max Rosenmann – que “altera o art. 195 da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
17/11/2009. 

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 25/08/2009. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 282/08 – do 
Sr. Brizola Neto – que “altera a Lei Complementar nº 
103, 14 de julho de 2000, a fim de dispor que conven-
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ção e acordos coletivos de trabalho devem observar o 
piso salarial nela instituído”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39/03 – do Sr. Inaldo 
Leitão – que “altera dispositivos da Resolução nº 17, 
de 22 de setembro de 1989 – Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados”. (Apensados: PRC 90/2007 
e PRC 119/2008 (Apensado: PRC 191/2009)) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PRC 90/2007, do PRC 119/2008 e do PRC 191/2009, 
apensados, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Arnaldo Faria de Sá, Maurício Quintella Lessa, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Vicente Arruda e Wil-
son Santiago, em 06/10/2009. 

Os Deputados Mendonça Prado, Efraim Filho e Regis 
de Oliveira apresentaram votos em separado. 

Encerrada a discussão. Suspensa a votação em 
virtude do início da Ordem do Dia do Plenário, em 
27/10/2009. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 174/09 – da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados – que “altera os 
arts. 66, 82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, modificando o horário de funcionamento 
das sessões ordinárias do Plenário”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pan-
nunzio, Colbert Martins, Efraim Filho, José Eduardo 
Cardozo e José Genoíno, em 11/08/2009. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 189/09 – do Sr. An-
tonio Carlos Magalhães Neto – que “altera a redação 
do § 5º do art. 14 e do § 3º do art. 26 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, para permitir aos 
membros da Mesa Diretora da Câmara dos Deputa-
dos, à exceção do Presidente, participar das Comis-
sões da Casa”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Gerson Peres e Luiz 
Couto, em 25/11/2009. 

Mantidas as inscrições dos Deputados Gerson Peres 
e Marcelo Itagiba, em 25/11/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 714/99 – do Sr. Geddel Vieira 
Lima – que “altera a redação dos arts. 91 e 93 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 
Penal, e dispõe sobre a privatização das Colônias Agrí-
colas, Industriais e das Casas de Albergado”. (Apen-
sado: PL 2003/1999) 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL 2003/1999, apensado, com substitutivo, e pela 
rejeição da Emenda da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 20/11/2008. 

Os Deputados Osmar Serraglio e Antonio Carlos Bis-
caia apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 515/03 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, que “regula o Direito de Represen-
tação e o processo de Responsabilidade Administrati-
va Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade””. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 879/03 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “obriga as empresas de ônibus a terem GPS e 
câmeras de vídeo”. (Apensado: PL 1884/2003) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
e do PL 1884/2003, apensado. 

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. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.169/04 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “cria o Monumento Natural da Pedra do 
Penedo, no Município de Vila Velha, Estado do Espí-
rito Santo”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 – do Sr. Marcelo Barbieri 
– que “modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação 
do princípio da desconsideração da personalidade jurí-
dica”. (Apensados: PL 5328/2005 e PL 870/2007) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 5328/2005, apensado, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; e pela constitucionalidade, juridicida-
de, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
870/2007, apensado. 

Vista ao Deputado Efraim Filho, em 07/05/2009. 

Os Deputados Luiz Couto e Regis de Oliveira apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.135/08 – da Sra. Manuela 
D’ávila – que “acrescenta a alínea “m” ao inciso II do 
art. 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, Código Penal Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.751/08 – do Sr. Alfredo Kae-
fer – que “inclui o art. 347-A no Decreto-Lei nº 2.848 
– Código Penal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 19/11/2009. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 410/07 – do Senado Federal – 
Ana Júlia Carepa – (PLS 326/2005) – que “denomina 
“Aeroporto Internacional de Belém / Val-de-Cans / Jú-
lio Cezar Ribeiro” o aeroporto internacional de Belém 
(Val-de-Cans), no Estado do Pará, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.163/09 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 263/2008) – que “institui o Dia 
Nacional do Sistema Braille”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.129/90 – do Senado Federal – 
FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS 123/1989) – que 
“estabelece diretrizes para uma Política Nacional de 
Habitação Rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da 
Emenda 2 da Comissão de Desenvolvimento Urbano 
e das Emendas 1 a 5 da Comissão de Finanças e Tri-
butação, com substitutivo; e pela constitucionalidade, 
injuridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição da Emenda 1 da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano. 
Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 
11/11/2008. 
O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 07/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Geraldo Pudim (PMDB-RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 03/06/2008. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.100/06 – do Senado Federal-
Sérgio Zambiasi – (PLS 341/2005) – que “altera os 
arts. 48 e 103 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, com a finalidade de instituir, dentre os objetivos 
do crédito rural, o estímulo à substituição da cultura 
do tabaco por atividades alternativas, e de conceder, 
pelo Poder Público, incentivos especiais ao proprietário 
rural que substituir a cultura do tabaco por atividades 
alternativas”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL 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 
30/06/2009. 
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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 
05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 170/2005) – que “modifica o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, con-
cedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”. 
(Apensado: PL 7384/2006) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 7384/2006, apensado. 

Vista ao Deputado Valtenir Pereira, em 04/03/2008. 

O Deputado Roberto Magalhães apresentou voto em 
separado em 21/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 286/2006) – que “institui o Dia Na-
cional de reflexão do “Cantando as Diferenças”” 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 10/04/2008. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15/04/2008. 
Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Flá-
vio Dino, Antonio Carlos Pannunzio e Magela, em 
30/04/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 760/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “institui o Dia Nacional das Etnias, a ser 
comemorado, anualmente, no último domingo do mês 
de fevereiro”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.085/07 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “denomina “Rodovia Joaquim Pinto Lapa” 

a BR-408, no trecho que liga o Município de Carpina 
ao entroncamento com a BR-232”. (Apensado: PL 
1709/2007) 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 1709/2007, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.127/07 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “institui a Semana Nacional da Saúde Mas-
culina”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.174/07 – do Sr. Leonardo Quin-
tão – que “institui o Prêmio Paulo Freire de Criatividade 
no âmbito do ensino da rede pública”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.663/07 – do Sr. Carlos Alber-
to Leréia – que “denomina “Rodovia Senador Onofre 
Quinan” o trecho da rodovia BR-060 que liga Goiânia, 
capital do Estado de Goiás ao Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.821/07 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “institui o Dia Nacional do Cooperativis-
mo de Crédito”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.155/07 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“institui o “Dia do Nascituro”, a ser festejado no dia 8 
de outubro de 2007 de cada ano, e prescreve medidas 
a serem adotadas pelos Poderes a que se refere, para 
efeito da respectiva comemoração”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.163/07 – do Sr. Aelton Freitas – 
que “denomina “Rodovia Manoel Ferreira Lago” o trecho 
da rodovia BR-146, entre as cidades de Passos e Bom 
Jesus da Penha, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 2.268/07 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “institui no território brasileiro o dia 13 de 
Maio como o “Dia das Religiões de Matrizes Africanas 
e Ameríndias””. 
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RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 2.403/07 – do Sr. Arnaldo Jar-
dim – que “institui o “Dia Nacional da Regulação Bra-
sileira””. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.414/07 – do Sr. Aelton Freitas – 
que “denomina “Rodovia Francisco Domingos Ribeiro” 
o trecho da BR-265, entre as cidades de Bom Jesus 
da Penha e Jacuí, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.656/07 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “denomina “Rodovia José Dácio Leite” o 
trecho da BR-230 entre a cidade de Lavras da Man-
gabeira e o entroncamento com a BR-116, no Estado 
do Ceará”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.768/08 – do Sr. Lindomar Gar-
çon – que “denomina “Usina Hidrelétrica Fernando 
Fonseca” a Usina Hidréletrica Santo Antônio em cons-
trução no rio Madeira, Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.856/08 – do Sr. Rômulo Gouveia 
– que “denomina “Viaduto Deputado José Fernandes de 
Lima” o viaduto localizado na BR-101, entroncamento 
com a rodovia estadual PB-040, na entrada principal 
da cidade de Mamanguape, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.888/08 – da Sra. Thelma de 
Oliveira – que “denomina o “Rodoanel”, Contorno Norte 
localizado no entroncamento das BRs– 070/163/164, 
na cidade de Cuiabá, Mato Grosso de “Senador Jo-
nas Pinheiro””. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 3.298/08 – do Sr. Rafael Guerra 
– que “denomina Hamid Afif, ao trecho sob jurisdição 

federal da via conhecida como Avenida do Contorno, 
na cidade de Varginha, Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 3.519/08 – do Sr. Celso Maldaner 
– que “institui o Dia Nacional do Suinocultor” (Apensa-
do: PL 3653/2008) 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 3653/2008, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.551/08 – do Sr. Armando Abílio 
– que “denomina “Viaduto Engenheiro Ernesto de Sou-
za Diniz” a obra-de-arte especial localizada na BR-230, 
Município de João Pessoa, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 3.594/08 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “denomina Rodovia General Adalberto 
Pereira dos Santos o trecho da rodovia BR-158, entre 
as cidades de Santa Maria e Rosário do Sul, no Esta-
do do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.862/08 – do Sr. William Woo 
– que “institui o Dia Nacional do Profissional de Se-
gurança Privada” 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.089/08 – do Sr. Roberto Santia-
go – que “denomina Viaduto Centenário da Imigração 
Japonesa o viaduto localizado no km 43-44 da BR-381, 
Rodovia Fernão Dias, no Município de Atibaia, Estado 
de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.260/08 – do Sr. Hugo Leal – que 
“institui o Dia Nacional de Mobilização em Memória das 
Vítimas de Trânsito e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.390/08 – do Sr. Alex Canzia-
ni – que “institui o Dia Nacional dos Trabalhadores em 
Turismo e Hospitalidade”. 
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RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.628/09 – do Sr. Roberto Alves 
– que “institui a Semana de Mobilização Nacional para 
Busca e Defesa da Criança Desaparecida” 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.640/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “institui o Dia Nacional do Empresário 
Contábil”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.677/09 – do Sr. Marcelo Ortiz – 
que “confere ao Município de Ilhabela, estado de São 
Paulo, o título de “Capital Nacional da Vela””. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.758/09 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“inscreve o nome de Heitor Villa Lobos no Livro dos 
Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.115/09 – do Sr. Paes de Lira 
– que “institui o dia 27 de abril como o dia dos traba-
lhadores domésticos”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 3.376/04 – do Sr. Rubens Oto-
ni – que “acrescenta parágrafo único ao art. 24 da Lei 
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que “ Dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB)””. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Mainha, em 14/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.812/06 – do Sr. Luiz Piauhylino 
– que “acresce parágrafos ao art. 20 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
e altera o art. 21 do mesmo diploma legal”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.463/07 – do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “altera a Lei nº 5.869, de 1973 – Código de Pro-
cesso Civil, tratando de honorários advocatícios”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da. 

PROJETO DE LEI Nº 4.327/08 – do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “altera a redação do art. 21 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.624/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “estabelece o percentual máximo dos ho-
norários advocatícios”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: constitucionalidade, injuridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/96 – do Sr. Ricardo Barros 
– que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que “dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no artigo 
175 da Constituição Federal, e dá outras providências””. 
(Apensados: PL 2184/1996 e PL 2185/1996) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor, do PL 2184/1996 e do PL 
2185/1996, apensados, com emendas. 

Vista conjunta aos Deputados Paes Landim e Roberto 
Magalhães, em 16/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados: 
PL 1596/2003 e PL 6081/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, com subemenda, do PL 
1596/2003 e do PL 6081/2005, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Mendon-
ça Prado, em 12/03/2009. 

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 02/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 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) 
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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 6.963/02 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “institui diretriz sobre a obrigato-
riedade de implantação de programas de racionalização 
do uso da água”. (Apensado: PL 7345/2002) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-SP), pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, do Substitutivo da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do 
PL 7345/2002, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 544/03 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem 
linfática manual nos hospitais públicos, contratados, 
conveniados e cadastrados do Sistema Único de Saú-
de – SUS “. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 
Vista ao Deputado Ricardo Barros, em 16/04/2009. 

O Deputado Ricardo Barros apresentou voto em se-
parado em 29/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 721/03 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a redação do art. 16 e respectivo § 1º, da 
Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação. 

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Silvinho 
Peccioli, em 16/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.408/03 – da Sra. Lúcia Braga – 
que “estabelece para idosos a partir de sessenta e cinco 
anos vantagem na compra de passagem em transpor-
te rodoviário intermunicipal e interestadual”. (Apensa-
dos: PL 1758/2003, PL 2722/2003, PL 2879/2004, PL 
2907/2004, PL 3528/2004 e PL 5132/2005) 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, do PL 1758/2003, do PL 
2722/2003, do PL 2879/2004, do PL 2907/2004, do PL 
3528/2004 e do PL 5132/2005, apensados. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 – do Sr. Neucimar Fraga 
– que “fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória 
do Tribunal de Contas da União realizada em obras e 
edificações e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela injuridicidade deste e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 28/10/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 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. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Gerson Peres, em 10/03/2009. 

Os Deputados Gerson Peres e Hugo Leal apresenta-
ram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera o inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.069/04 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “dispõe sobre atendimento diferenciado 
à mulher chefe de família nos programas habitacionais 
populares, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Urbano. 

PROJETO DE LEI Nº 4.875/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “acrescenta a alínea “j”, ao art. 4º, da Lei nº 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito 
de representação e o processo de responsabilidade 
administrativa civil e penal, nos casos de abuso de 
autoridade”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
João Campos, Mendonça Prado e Sérgio Barradas 
Carneiro, em 02/04/2009. 

Os Deputados Antonio Carlos Biscaia, Celso Rus-
somanno e Sandra Rosado apresentaram votos em 
separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle 
externo”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.605/05 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis 
do Trabalho, para dispor sobre a aplicação de multas 

trabalhistas a entidades filantrópicas que dependem 
da transferência de recursos públicos”. 
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e da Emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Luiz 
Couto, em 05/08/2009. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 24/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.161/05 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “revoga o § 2º, do art. 5º da Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define 
crimes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.126/06 – da Sra. Perpétua Al-
meida – que “acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 
8.019, de 11 de abril de 1990, para estabelecer, como 
requisito para o financiamento de programas de de-
senvolvimento econômico a cargo do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, a 
manutenção ou expansão dos empregos”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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 30/06/2009. 

Os Deputados Regis de Oliveira e Pastor Manoel Fer-
reira apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 353/07 – do Sr. Laerte Bessa – 
que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
regulando o porte de arma funcional dos integrantes 
dos órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 
da Constituição Federal, e permitindo a doação de ar-
mas de fogo, acessórios e munição apreendidas para 
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as polícias civil, federal e militar, visando o combate 
ao crime e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos das emendas da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, com subemendas. 

PROJETO DE LEI Nº 361/07 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais 
em caso de advogada que deu á luz”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Solange Amaral (DEM-RJ), pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
26/03/2008. 

Os Deputados Antonio Carlos Biscaia e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 443/07 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “cria o programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF), e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 25/08/2009. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 17/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 774/07 – do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “altera a Lei nº 10.602, de 12 de dezembro 
de 2002, que “dispõe sobre o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais dos Despachantes Documenta-
listas e dá outras providências”” 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 05/08/2009. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 05/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 804/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de se-
tembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Flávio Dino, Gerson Peres, Marcelo Itagiba e Vicente 
Arruda, em 19/08/2009. 

Os Deputados Marcelo Itagiba, Antonio Carlos Biscaia 
e José Maia Filho apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.208/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Viação e Transportes. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 
28/04/2009. 

Discutiu a matéria o Deputado José Genoíno, em 
28/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 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 2.619/07 – do Sr. Zenaldo Cou-
tinho – que “altera os arts 69 e 70 da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, modi-
ficando a composição e a estrutura dos Conselhos 
Penitenciários”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 19/11/2009. 

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 2.788/08 – do Sr. Ratinho Ju-
nior – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre o controle de qualidade dos instrutores e 
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examinadores dos candidatos à obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 3.377/08 – do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer 
prazo prescricional”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 07/05/2009. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 04/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.378/08 – do Sr. Antonio Paloc-
ci – que “dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei 
Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, visando 
garantir a liberdade de expressão e informação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 28/04/2009. 

Encerrada a discussão. Aprovado por unanimidade re-
querimento de adiamento da votação, por 5 sessões, 
apresentado pelo Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
em 05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.512/08 – da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da atividade de Psicopedagogia”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 3.528/08 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta inciso e parágrafo ao art. 263 
do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 3.545/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “cria o programa de incentivo ao atendimento 
voluntário para alunos com deficiência no aprendiza-
do escolar”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos das emendas da 
Comissão de Educação e Cultura. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
12/11/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “modifica a redação do art. 478 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado José Genoíno, em 15/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados José Genoíno e Luiz 
Couto, em 28/05/2009. 

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 30/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.989/08 – do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – que “altera o Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, para incluir novos trechos e alterar diretri-
zes de rodovias constantes da Relação Descritiva das 
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/08 – do Sr. Juvenil – que 
“acrescenta o art. 512-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.082/08 – do Sr. Walter Brito Neto 
– que “dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil””. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 
22/10/2009. 
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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. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
12/11/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.850/09 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “determina a remessa da sentença de in-
terdição à Justiça Eleitoral”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
emenda apresentada nesta Comissão. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
12/11/2009. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 

27/11/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.024/08 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal 
do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-12-09 

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 3.405/97 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre o provimento dos serviços 
de notas e de registros públicos, nos termos do art. 
236, § 3º da Constituição Federal”. (Apensados: PL 
2204/1999, PL 3503/2008 e PL 5493/2009) 

RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.574/09 – do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 4.319, de 
16 de março de 1964, que cria o Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 283/07 – do Sr. Rafael Guerra – 
que “dispõe sobre o acesso gratuito dos portadores de 
hiperplasia benigna ou câncer de próstata à medicação 
de prescrição”. (Apensado: PL 1644/2007) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.051/08 – da Sra. Marina Mag-
gessi – que “proíbe a utilização das dependências da 
Polícia Civil para custodiar presos”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.468/09 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “altera a redação do inciso I do § 5º do art. 
897 e acresce parágrafo ao art. 899, ambos da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.795/03 – do Sr. Confúcio Mou-
ra – que “dispõe sobre a concessão de terras públicas 
da Bacia Amazônica para a exploração florestal por 
meio de manejo florestal sustentável”. (Apensados: PL 
5398/2005 e PL 986/2007) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.443/05 – do Sr. Takayama – que 
“acrescenta parágrafo segundo ao art. 442 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a 
não existência de vínculo empregatício entre Confis-
são Religiosa, seja ela Igreja ou Instituição, Ordem ou 
Congregação, e seus Ministros, Pastores, Presbíteros, 
Bispos, Freiras, Padres, Evangelistas, Diáconos, An-
ciãos ou Sacerdotes”. 
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.751/06 – do Poder Executi-
vo – que “autoriza a República Federativa do Brasil a 
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efetuar doações a iniciativas internacionais de auxílio 
ao desenvolvimento”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.475/06 – do Sr. Arlindo Chinaglia 
– que “institui o Dia Nacional da Vigilância Sanitária”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

PROJETO DE LEI Nº 491/07 – do Sr. Aelton Freitas – 
que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 
de setembro de 1989, incluindo, na região do semi-árido, 
os municípios do Estado de Minas Gerais inseridos na 
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste (ADENE)”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.082/08 – do Sr. Homero Perei-
ra – que “reabre o prazo para as ratificações de con-
cessões e alienações de terras feitas pelos Estados 
em faixa de fronteira, altera o art. 7º do Decreto-Lei 
nº 1.414, de 18 de agosto de 1975, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.326/08 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “acrescenta art. 46-A à Lei nº 5.292, de 8 de 
junho de 1967, que dispõe sobre a prestação do Ser-
viço Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, 
Odontologia e Veterinária e pelos Médicos, Farma-
cêuticos, Dentistas e Veterinários, em decorrência de 
dispositivos da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, 
para conceder incentivo aos médicos que tenham re-
alizado o Estágio de Adaptação e Serviços (EAS) nas 
Forças Armadas”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 
1972, para permitir a celebração de contrato de expe-
riência na relação de trabalho doméstica”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.164/09 – do Sr. Edinho Bez – 
que “denomina “Rodovia Abel Dal Pont” o trecho rodo-
viário da BR-285, entre as cidades de Timbé do Sul, no 
Estado de Santa Catarina, e São José dos Ausentes, 
no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 

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 estabelece 
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 providências”. 

RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.428/09 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “institui o Dia Nacional da Cachaça”. 
RELATOR: Deputado ODÍLIO BALBINOTTI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.609/09 – do Sr. Marcelo Teixeira 
– que “altera a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 
para estabelecer novo prazo para os órgãos público 
federais formalizarem a retirada da inadiplência dos 
Municipios que apresentarem a documentação neces-
sária ao retorno á condição de adimplentes”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.630/09 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.649/09 – do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS 244/2009) – que “dispõe sobre 
a condição de perito oficial dos papiloscopistas em 
suas perícias específicas e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 977/2007) 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 113/03 – do Sr. Luciano Castro 
– que “dispõe sobre o repatriamento de recursos de-
positados no exterior”. (Apensado: PL 5228/2005) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.266/08 – do Sr. Dr. Adilson 
Soares – que “dispõe sobre a criação das socieda-
des seguradoras especializadas em microsseguros, 
dos corretores de seguros especializados e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.643/09 – do Senado Federal – 
Serys Slhessarenko – (PLS 100/2006) – que “dispõe 
sobre a gratuidade dos atos de registro, pelas asso-
ciações de moradores, necessários à adaptação esta-
tutária ao Código Civil e para fins de enquadramento 
dessas entidades como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.166/07 – do Sr. Pedro Eugênio 
– que “dispõe sobre pedido de suspensão ou rescisão 
de contrato de prestação de serviço de telecomunica-
ções”. (Apensados: PL 2702/2007, PL 2931/2008, PL 
3968/2008 e PL 4230/2008) 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 

PROJETO DE LEI Nº 5.593/09 – da Sra. Rose de Frei-
tas – que “acresce parágrafo único ao art. 84 da Lei nº 
8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as 
locações dos imóveis urbanos, para autorizar a trans-
ferência de titularidade dos encargos que menciona, 
durante o período contratual”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 836/07 – do Sr. Laerte Bessa – 
que “acresce dispositivos à Lei nº 8.078 de 11 de se-
tembro de 1990, para dispor acerca da rescisão con-
tratual, eficácia dos contratos de adesão e forma de 
desistência de contrato firmado com Concessionárias 
do Serviço Público e Instituições”. 
RELATOR: Deputado NEUDO CAMPOS. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 27/11/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.729/09 – do Senado Federal 
– Roseana Sarney – (PLS 235/2007) – que “dispõe 
sobre a Criação de Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Imperatriz, no Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.418/09 – do Sr. Lira Maia – que 
“cria Área de Livre Comércio no Município de Santarém, 
no Estado do Pará, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 6.373/09 – do Sr. José Fernando 
Aparecido de Oliveira – que “altera o art. 16 da Lei nº 
8.934, de 18 de novembro de 1994, que “Dispõe sobre 
o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 
Afins e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.406/09 – do Sr. José Airton 
Cirilo – que “dispõe sobre a regulamentação da pro-
fissão de comerciário”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.704/09 – do Senado Federal 
– Arthur Virgílio – (PLS 457/2007) – que “dispõe so-
bre a criação de Zona de Processamento de Exporta-
ção (ZPE) no Município de Itacoatiara, no Estado do 
Amazonas”. 

PROJETO DE LEI Nº 4.730/09 – do Senado Federal 
– Roseana Sarney – (PLS 254/2007) – que “dispõe 
sobre a Criação de Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Rosário, no Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.732/09 – do Senado Federal 
– José Sarney – (PLS 306/2007) – que “dispõe sobre 
a Criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Macapá e de Santana, no Es-
tado do Amapá”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.332/09 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “cria o “pão brasileiro”, a ser produzido 
com farinha de trigo adicionada de farinha de mandio-
ca refinada, de farinha de raspa de mandioca ou de 
fécula de mandioca, adquiridos pelo poder público, e 
estabelece regime tributário especial para a farinha de 
trigo misturada, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.375/09 – do Sr. Giovanni Queiroz 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Marabá, 
Estado do Pará”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.390/09 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Brasiléia, Estado do Acre”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 6.224/09 – do Sr. Edmar Moreira 
– que “dispõe sobre a reserva dos assentos, para ido-
sos, nas praças de alimentação dos shoppings centers 
e centros comerciais e dá outras providencias”. 
RELATOR: Deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.228/09 – do Sr. Professor Vic-
torio Galli – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de 
receita médica ou odontológica para enxaguantes bu-
cais e similares e dá outra providências”. 
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.287/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 
para regular o registro de contrato de transferência de 
tecnologia”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.299/09 – do Senado Federal – 
Lúcia Vânia – (PLS 304/2008) – que “altera o caput do 
art. 60 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, 
para reduzir o período sem registro na junta comercial 
que caracteriza a inatividade do empresário ou da so-
ciedade empresária”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.322/09 – do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.323/09 – do Sr. Dr. Nechar – 
que “obriga as pessoas jurídicas inscritas no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fa-
zenda – CNPJ/M.F – à contratação de seguro de vida 
para seus empregados”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.349/09 – do Sr. Francisco Ros-
si – que “acrescenta o inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Pro-
teção e Defesa do Consumidor”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.737/09 – do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 352/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 

(ZPE) no Município de Vilhena, no Estado de Ron-
dônia”. 
RELATOR: Deputado NATAN DONADON. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.290/09 – do Sr. Capitão Assu-
mção – que “regulamenta o Serviço Público de Trans-
porte Individual de Passageiros por Táxi em Região 
Metropolitana e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.342/09 – dos Srs. Paulo Teixeira 
e Zezéu Ribeiro – que “institui no âmbito do Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, 
o Serviço de Moradia Social para famílias de baixa 
renda”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS MACHADO. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 

HORÁRIO: 09h30min 
A –  Audiência Pública: 

Tema:
“Debate sobre a próxima correção ou atualização do 
Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores do 
Magistério da Educação Básica”
(requerimento nº 285/09, de autoria dos 
Deputados:Severiano Alves, Fátima Bezerra, Carlos 
Abcalil e Iran Barbosa)
Convidados:
Ministro GILMAR FERREIRA MENDES ou represen-
tante
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)
Prefeito JOÃO COSER
Presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP)
MILTON CANUTO DE ALMEIDA
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalha-
dores em Educação (CNTE)
SELMA MAQUINÉ
Representante da Confederação Nacional dos Muni-
cípios (CNM)
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YVELISE FREITAS DE SOUZA ARCO-VERDE
Presidente do Conselho Nacional de Secretários Es-
taduais de Educação (CONSED)
CARLOS EDUARDO SANCHES
Presidente da União Nacional dos Dirigentes Munici-
pais de Educação (UNDIME)
DANIEL SILVA BALABAN
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE)
VANDER OLIVEIRA BORGES
Presidente do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica (FUNDEB)

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 27/11/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.537/08 – do Sr. Marcelo Almei-
da – que “institui o ano de 2009 como “Ano Nacional 
Euclides da Cunha”, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada LÍDICE DA MATA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.211/09 – do Sr. Edson Apa-
recido – que “denomina “Ponte Mario Covas” a ponte 
sobre o rio Paraná, na BR-158, que liga a cidade de 
Paulicéia no Estado de São Paulo a Brasilândia no 
Estado de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.582/09 – do Sr. Milton Monti – 
que “denomina “Prof. Geraldo Maurício Lima” o viaduto 
localizado no km 75+650m, da BR-153, no município 
de Bady Bassitt / SP”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.674/09 – do Sr. Zezéu Ribeiro 
– que “denomina Guimarães Rosa a ponte construída 
sobre o Rio São Francisco, ligando os municípios de Ca-
rinhanha e Malhada na BR-030, no Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.903/09 – do Senado Federal 
– João Pedro – (PLS 355/2008) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar campus do Instituto Federal do 
Amazonas, no Município de Humaitá”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.060/09 – do Sr. Vicentinho – 
que “estabelece mecanismos de incentivo para a pro-
dução, publicação e distribuição de revista em quadri-
nhos nacionais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/09 – do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “dispõe sobre o livre exercício da profissão 
de músico”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.336/09 – do Sr. Vicentinho – 
que “institui o dia 6 de agosto como Dia Nacional dos 
Profissionais da Educação”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.350/09 – da Sra. Perpétua Al-
meida – que “inscreve o nome do grupo “Seringueiros 
Soldados da Borracha” no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 6.377/09 – do Senado Federal– 
Cristovam Buarque – (PLS 171/2008) – que “institui o 
Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças 
Climáticas”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.378/09 – do Senado Federal 
– Gilberto Goellner – (PLS 394/2008) – que “institui o 
Dia Nacional do Criador de Cavalos”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.383/09 – do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 12/2005) – que “deter-
mina o emprego obrigatório da flexão de gênero para 
nomear profissão ou grau em diplomas”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.392/09 – do Sr. Átila Lira – que 
“denomina “Campus José Waquim” o campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, loca-
lizado no Município de Timon, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.398/09 – do Sr. Átila Lira – 
que “denomina “Campus Professor Omar Rezende” o 
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFET, localizado no Município de Piripiri, 
Estado do Piauí”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.417/09 – do Poder Executivo 
– que “promove post mortem o diplomata Marcus Vi-
nícius da Cruz de Mello de Moraes”. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.486/09 – do Sr. Felipe Maia 
– que “altera a redação do inciso III e acrescenta pa-
rágrafo ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional”, para inserir a obrigatoriedade de 
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processo seletivo para acesso a cursos e programas 
de pós-graduação e para delimitar os cursos e progra-
mas de nível superior aos quais se aplica o princípio 
constitucional da gratuidade do ensino público ofere-
cido em estabelecimentos oficiais”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-12-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.559/09 – do Sr. Otavio Lei-
te – que “estabelece que os programas de fomento, 
apoio e incentivo à cultura, empreendidos pela admi-
nistração federal, possam se estender a atividades e 
projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo 
Receptivo Brasileiro, nos termos desta Lei”. (Apensa-
do: PL 5724/2009) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.785/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre o ensino na Aeronáutica e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.780/09 – do Sr. Mário Herin-
ger – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, com vistas a disciplinar o exercício da do-
cência de Sociologia no ensino médio”. (Apensado: 
PL 4781/2009) 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 

HORÁRIO: 09h30min 

A – Audiência Pública: 

Tema:

DISCUTIR O PROJETO DE LEI Nº 2.315, DE 2003, 
QUE “DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS PARA A DE-
FINIÇÃO DOS VALORES DAS BOLSAS DE FOMEN-
TO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNO-
LÓGICO, ARTÍSTICO E CULTURAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Expositores:

MARCO ANTONIO ZAGO, Presidente do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Tecnológico – CNPq, 
representando o Sr. Sérgio Machado Rezende, Minis-
tro da Ciência e Tecnologia;

JORGE ALMEIDA GUIMARÃES, Presidente da Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), representando o Sr. Fernando Ha-
ddad, Ministro da Educação; 

HUGO VALADARES SIQUEIRA, Presidente da Asso-
ciação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG); 

AUGUSTO CHAGAS, Presidente da União Nacional 
dos Estudantes (UNE); e

ISMAEL DE ALMEIDA CARDOSO, Presidente da União 
Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) – a 
confirmar.
Autor do Requerimento nº 203/09:
Dep. JORGE BOEIRA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.376/04 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 
2000, para dispor sobre as infrações contra as Leis de 
Finanças Públicas”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.421/05 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “altera os art. 22 e 23 da Lei nº 8.666, de 
1993, instituindo o pregão eletrônico nas licitações 
da Administração Pública Federal”. (Apensados: PL 
1662/2007, PL 1661/2007 (Apensado: PL 4027/2008) 
e PL 4647/2009) 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
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PROJETO DE LEI Nº 912/07 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “regulamenta a profissão de Arqueólogo e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.559/07 – do Sr. Waldir Mara-
nhão – que “acrescenta dispositivo à Lei n° 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para vincular receitas federais 
à manutenção e desenvolvimento do ensino superior 
das universidades públicas estaduais e municipais”. 
(Apensado: PL 3717/2008) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.581/07 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “dispõe sobre a criação de Área de Livre 
Comércio (ALC) no município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.691/07 – do Sr. Bruno Araújo 
e outros – que “dispõe sobre o parcelamento, isenção 
de multas e renegociação de débitos da Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social – COFINS 
de responsabilidade das sociedades de advogados 
regularmente inscritas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.318/08 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera o § 4º do art. 29 do Decreto-Lei nº 
221, de 28 de fevereiro de 1967, que “dispõe sobre a 
proteção e estímulo à pesca e dá outras providências”, 
de forma a possibilitar que pessoas com mais de 60 
anos fiquem dispensadas do pagamento da taxa anual 
para o exercício da pesca amadora”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.558/08 – da Sra. Maria do Ro-
sário – que “altera o art. 19-A da Lei n° 11.196, de 21 
de novembro de 2005, na redação que lhe deu o art. 
2° da Lei n° 11.487, de 15 de junho de 2007, incluindo 
as instituições privadas sem fins lucrativos nos casos 
de exclusão dos dispêndios efetivados em projeto de 
pesquisa científica e tecnológica e de inovação tecno-
lógica do cálculo do lucro líquido”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 

PROJETO DE LEI Nº 3.727/08 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera os arts. 139, 142, inciso I, e 147 da Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005, que “Regula a recuperação 
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária.”” (Apensado: PL 4371/2008) 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.000/08 – do Sr. Beto Faro – 
que “altera o caput do art. 1º, da Medida Provisória nº 
2.199-14, de 24 de agosto de 2001 e dá outras provi-
dências” (Apensado: PL 4553/2008) 

RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.003/08 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a criação da Área de Livre Comércio 
(ALC) no município de Franca, Estado de São Pau-
lo”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.277/08 – do Sr. Rodovalho – 
que “altera o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, adicionando novo critério de desempate 
em licitações públicas”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.310/09 – do Sr. Beto Albuquer-
que – que “dispõe sobre a compensação de débitos 
tributários a ser feita por entidade desportiva da moda-
lidade futebol que realizar obras de construção, moder-
nização e reforma de seu estádio escolhido para sediar 
jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.364/09 – do Sr. Domingos Du-
tra – que “dispõe sobre a anistia de dívidas oriundas 
de operações de crédito rural do PRONAF contrata-
das nos estados atingidos pelas enchentes em 2009”. 
(Apensado: PL 5366/2009) 
RELATOR: Deputado ZONTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.376/09 – do Sr. Beto Faro – 
que “altera o art. 4º, da Lei nº 9.808, de 20 de julho de 
1999, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.462/09 – do Sr. Leonardo Quin-
tão – que “institui crédito para permitir a compensação 
do valor das contribuições para projetos desportivos 
e paradesportivos com outros tributos, quando não 
houver imposto de renda apurado para efetuar a de-
dução de que trata o art. 1º, da Lei nº 11.438, de 29 
de dezembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.214/09 – do Sr. Marçal Filho – 
que “estabelece a responsabilidade objetiva das insti-
tuições financeiras por danos sofridos pelos usuários 
de seus serviços”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.308/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera o § 1º, acrescentando parágrafo 
único ao art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995”. 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 373/07 – do Sr. Flávio Bezerra – 
que “altera a Lei nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre o 
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plano de benefícios da Previdência social e dá outras 
providências e a Lei nº 8.212, de 1991, que dispõe so-
bre a organização da seguridade social, institui plano 
de custeio e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 469/07 – do Sr. Flávio Bezerra – 
que “dispõe sobre o direito dos pescadores a conces-
são das terras que ocupam para desempenhar suas 
funções e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.045/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “cria o Programa Entrada do Idoso nos hospi-
tais e postos de saúde no âmbito de todo o Território 
Nacional”. 
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.365/09 – do Sr. Domingos Dutra 
– que “dispõe sobre a prorrogação do seguro defeso 
dos pescadores artesanais nos estados atingidos pelas 
enchentes nos meses de abril e maio de 2009”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.771/09 – do Supremo Tribunal 
Federal – que “dispões sobre a criação de cargos e de 
funções no Quadro de Pessoal do Conselho Nacional 
de Justiça”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.909/09 – do MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DA UNIÃO – que “dispõe sobre o Quadro de Pes-
soal e a Estrutura Organizacional do Conselho Nacional 
do Ministério Público, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.912/09 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
destinados ao Ministério das Relações Exteriores, e dá 
nova redação ao inciso XIX do art. 29 da Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.978/08 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 110/2004) – que “altera a Lei 
nº 6.905, de 11 de maio de 1981, para destinar a renda 
líquida de um concurso anual de prognóstico sobre o 
resultado de sorteios de números para as Associações 
da Cruz Vermelha Brasileira”. 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 5.895/09 – do Poder Executivo 
– que “transforma cargos vagos das Carreiras da Pre-
vidência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei 
no 11.355, de 19 de outubro de 2006, e da Seguridade 
Social e do Trabalho, estruturada pela Lei no 10.483, de 
3 de julho de 2002, em cargos do Plano de Carreiras 
de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do 
Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial, de que trata a Lei no 11.355, 
de 19 de outubro de 2006, e do Plano Especial de Car-
gos da Cultura, de que trata a Lei no 11.233, de 22 de 
dezembro de 2005, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.332/09 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre metas de redução de gases de 
efeito estufa”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.586/09 – do Sr. Lupércio Ra-
mos – que “institui a Redução Certificada de Emissões 
do Desmatamento e da Degradação (RCEDD) e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

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 NILSON PINTO. 
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.338/09 – do Sr. Carlos Bran-
dão – que “altera a redação dos arts. 16 e 37 do De-
creto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código 
de Mineração)”. 
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-12-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.327/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “dispõe sobre a isenção do pagamento da 
Taxa Anual por Hectare (TAH) pelas cooperativas de 
garimpeiros em operação no país”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.381/09 – do Senado Federal – 
Alvaro Dias – (PLS 469/2007) – que “acrescenta artigo 
à Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para deter-
minar a divulgação, pela Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, de relató-
rios periódicos dos postos de combustíveis autuados, 
interditados e fiscalizados, bem como daqueles sem 
fiscalização há mais de um ano”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BRANDÃO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.318/09 – do Sr. Roberto Alves 
– que “dispõe sobre desconto a ser concedido pelos 
postos de serviços no preço de combustíveis para abas-
tecimento a taxista e caminhoneiros autônomos”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CHIARELLI. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.120/08 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “altera a Lei nº 8.723, de 28 de outubro 
de 2003, que dispõe sobre a redução de emissão de 
poluentes por veículos automotores e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado BRIZOLA NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.251/08 – do Senado Federal– 
Gerson Camata – (PLS 35/2004) – que “altera a Lei 
nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para incluir novas 
hipóteses de aplicação de sanções aos infratores que 
exercem atividades relativas à indústria de petróleo e 
ao abastecimento nacional de combustíveis”. (Apen-
sados: PL 1509/2007 e PL 5158/2009) 
RELATOR: Deputado SILVIO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.231/09 – do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional 
do Bioquerosene como incentivo à sustentabilidade 
ambiental da aviação brasileira e dá outras providên-
cias”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE 
DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 10h 
TEMA:
Discutir a questão da participação do Brasil na Confe-
rência de Copenhague.
CONVIDADO:
NILO DÁVILA, Coordenador de Políticas Públicas da 
Organização Ambiental Greenpeace.
Autor do Requerimento nº 333/09: Deputado IVAN 
VALENTE. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 915/07 – do Sr. João Bittar – que 
“altera a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, Lei do 
Serviço Militar”. (Apensado: PL 2132/2007) 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 27/11/09) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.306/08 – do Sr. Alexandre 
Silveira – que “Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
3.689 de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, relativos ao Inquérito Policial, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.235/09 – do Sr. Paes de Lira – 
que “Altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, 
que institui o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI, e a Lei nº 4.375, de 17 
de agosto de 1964, Lei do Serviço Militar, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.698/09 – do Sr. Cleber Verde 
– que “acrescenta o termo ‘’e inclusive, também, para 
a obtenção da aposentadoria por idade’’ ao final do 

art. 28 da Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998”. 
(Apensado: PL 6098/2009) 
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: A Definir 

HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 
“Discutir os projetos e planos das entidades públicas e 
privadas para o desenvolvimento do futebol feminino”.
Atendendo ao Requerimento nº 156/09 – Deputado 
Afonso Hamm
Convidados: (a confirmar)
Orlando Silva – Ministro do Esporte;
Ricardo Teixeira – Presidente Confederação Brasileira 
de Futebol – CBF;
Arialdo Boscolo – Presidente da Confederação Brasi-
leira de Clubes – CBC;
Fábio Koff – Presidente do Clube dos 13;
Marta Vieira da Silva – Jogadora de Futebol e atleta 
eleita melhor do Mundo;
Cristiane Silva – Jogadora de Futebol;
Aline Pellegrino, Atleta profissional de Futebol;
Kleiton Lima – Técnico dos Santos e da Seleção Bra-
sileira de Futebol Feminino;
Ademar Fonseca – Ex-Técnico da Seleção Brasileira 
de Futebol Feminino. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.270/09 – do Sr. Silvio Torres – 
que “estabelece normas sobre a definição das ações 
destinadas à Copa do Mundo de Futebol de 2014 e 
aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e sobre 
a forma de planejamento, execução, acompanhamento 
e fiscalização da aplicação de recursos públicos des-
tinados aqueles eventos”. 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 



67146 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-12-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.479/09 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – 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 Ferrovias, os trechos 
que especifica, ampliando a Ferrovia Norte Sul”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.319/09 – do Sr. Hugo Leal 
– que “institui a Década de Ações de Segurança no 
Trânsito”. 
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.111/08 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “dispõe sobre os atrasos na prestação 
do serviço de transporte rodoviário coletivo internacio-
nal e interestadual de passageiros e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.013/08 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973 (mudança de traçado do trecho da BR-163 
entre Rondonópolis e Cuiabá)”. 

RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONS-
TITUIÇÃO 347-A, DE 2009, DA SRA. RITA CAMA-

TA, QUE “ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO III 
DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (GA-
RANTE ACESSO À EDUCAÇÃO ESPECIALIZA-
DA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SEM 
IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE FAIXA ETÁRIA E NÍ-

VEL DE INSTRUÇÃO, PREFERENCIALMENTE NA 
REDE REGULAR DE ENSINO) 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-12-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347/09 
– da Sra. Rita Camata – que “altera a redação do inciso 
III do art. 208 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, 
DO SR. SÉRGIO CARVALHO, QUE “DISPÕE SO-
BRE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, 
RESERVA LEGAL, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” (REVOGA A LEI N. 
4.771, DE 1965 – CÓDIGO FLORESTAL; ALTERA 

A LEI Nº 9.605, DE 1998) 

REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 

HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 

Convidados confirmados: 

RAUL DO VALLE, Coordenador-Adjunto do Programa 
de Direito e Política Sócio-Ambiental do Instituto Sócio-
Ambiental – ISA;

ANDRÉ LIMA, pesquisador do Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia – IPAM;

SÉRGIO LEITÃO, Diretor de Políticas Públicas do 
Greenpeace.
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LUIZ HENRIQUE GOMES DE MOURA, representante 
da Articulação Nacional de Agroecologia – ANA. 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 52/09 Do Sr. Zonta – (PL 
1876/1999) – que “requer a essa Comissão Especial 
a realização de conferência, na cidade de Imperatriz 
no Estado do Maranhão, para debater o Projeto de 
Lei nº 1876/99”. 

REQUERIMENTO Nº 53/09 Do Sr. Zonta – (PL 
1876/1999) – que “requer a essa Comissão Especial 
a realização de conferência, na cidade de São Luís, 
no Estado do Maranhão, para debater o Projeto de 
Lei nº 1876/99”. 

REQUERIMENTO Nº 54/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“solicita seja convidado o professor Jean Paul Walter 
Metzger a comparecer a esta Comissão para participar 
de audiência pública”. 

REQUERIMENTO Nº 55/09 Do Sr. Aldo Rebelo – que 
“requer convidar para comparecer em audiência pública 
nesta Comissão os senhores: Prof. Carlos Lessa, da 
UFRJ, doutor em Ciências Humanas, ex-Presidente 
do BNDES e ex-reitor da UFRJ, jornalista César Ben-
jamin, da Folha de São Paulo, e o Prof. Carlos Scha-
efer, da UFV, doutor em ciência do solo e mestre em 
agronomia”. 

REQUERIMENTO Nº 56/09 Do Sr. Valdir Colatto – que 
“requer que seja convidado para falar sobre o Reserva 
Legal, nesta Comissão Especial, o Dr. Luis Carlos Sil-
va Moraes, Professor e autor dos Livros “Código Am-
biental Comentado”, “Multa Ambiental: Conflitos das 
autuações com a Constituição e a Lei” e do “Curso de 
Direito Ambiental””. 

REQUERIMENTO Nº 57/09 Do Sr. Aldo Rebelo 
– que “requer a convidar o Sr. Vitor Hugo Ribeiro 
Burko, Presidente do Instituto Ambiental do Para-
ná, para comparecer a esta Comissão em audiên-
cia pública”. 

III– COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN-
TES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMIS-
SÕES 

EM 25/11/2009: 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 

PROJETO DE LEI Nº 6.402/2009 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.133/2009 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.132/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.133/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.396/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.413/2009 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 214/2009 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
433/2009 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 

PROJETO DE LEI Nº 4.141/2004 
PROJETO DE LEI Nº 4.196/2004 
PROJETO DE LEI Nº 6.373/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.389/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.400/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.406/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.412/2009 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 

PROJETO DE LEI Nº 6.403/2009 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 

MENSAGEM Nº 908/2009 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.131/2009 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 6.394/2009 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 6.411/2009 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 6.366/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.408/2009 

Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE LEI Nº 6.395/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.397/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.397/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.401/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.409/2009 

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 32 
minutos.)
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 

164 do RICD, as seguintes proposições:
PROJETOS DE LEI
N. 2.964/1992 (Senado Federal – Marluce Pin-

to) – Dispõe sobre a composição da merenda escolar 
e dá outras providências.

N. 5.231/2001 (José Carlos Coutinho) – Disci-
plina a composição da merenda escolar e dá outras 
providências.

N. 5.711/2001 (Senado Federal – Maria do Car-
mo Alves) – Dispõe sobre a liberação de recursos do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

N. 5.770/2001 (Jaques Wagner) – Dispõe sobre 
a obrigatoriedade da inclusão da mandioca e seus 
derivados nos cardápios do programa de alimentação 
escolar.

N. 5.816/2001 (Jaques Wagner) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da inclusão do cacau e seus derivados 
nos cardápios do programa de alimentação escolar.

N. 5.854/2001 (Paulo Lima) – Dispõe sobre a 
inclusão de alimentos à base de soja na merenda es-
colar e na cesta básica.

N. 5.934/2001 (João Paulo) – Proíbe a merenda 
escolar contendo alimentos com organismos geneti-
camente modificados.

N. 6.117/2002 (Elias Murad) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de adição de nutrientes aos alimentos 
infantis e servidos na merenda escolar.

N. 6.391/2002 (Ronaldo Vasconcellos) – Torna 
obrigatório o uso do leite de vaca na merenda es-
colar das escolas públicas do País.

N. 6.476/2002 (José Carlos Coutinho) – Esta-
belece normas aplicáveis à merenda escolar.
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N. 355/2003 (Carlos Nader) – Dispõe sobre o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar e dá ou-
tras providências.

N. 1.234/2003 (Vittorio Medioli) – Dispõe sobre 
a utilização de produtos derivados da soja no cardápio 
da merenda escolar.

N. 1.624/2003 (Selma Schons) – Dispõe que na 
distribuição de compras para a alimentação escolar, 
entre 20 e 40% do valor seja destinado a frutas, leite 
e seus derivados.

N. 2.025/2003 (Nelson Marquezelli) – Dispõe 
sobre a obrigatoriedade da inclusão do suco de laranja 
nos cardápios do programa de alimentação escolar.

N. 2.519/2003 (Senado Federal – Hélio Costa) 
– Determina o uso do leite, fluido e pasteurizado, nos 
cardápios da Merenda Escolar.

N. 4.162/2004 (Selma Schons) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da inclusão da carne de peixe e seus 
derivados nos cardápios do programa de alimentação 
escolar.

N. 6.068/2005 (Wilson Cignachi) – Torna obri-
gatório o uso do suco de uva na merenda escolar das 
escolas públicas do País.

N. 7.040/2006 (Selma Schons) – Dispõe sobre 
a obrigatoriedade da inclusão de mel de abelhas e 
seus derivados nos cardápios do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar.

N. 7.194/2006 (João Herrmann Neto) – Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de inclusão nos cardápios do 
programa de alimentação escolar de frutas ou suco de 
frutas que contenham níveis significativos de betaca-
roteno e vitamina C. 

N. 684/2007 (Ciro Pedrosa) – Dispõe sobre a 
utlização de produtos derivados da soja no cardápio 
da merenda escolar.

N. 736/2007 (Lira Maia) – Altera a Lei nº 10.880, 
de 09 de junho de 2004 que “ Institui o Programa Na-
cional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE e 
o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe 
sobre o repasse de recursos financeiros do Programa 
Brasil Alfabetizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 
24 de dezembro de 1996” e dá outras providências.

N. 886/2007 (Rose de Freitas) – Modifica o ar-
tigo 2º da Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004, que 
dispõe sobre o Programa Nacional de Apoio ao Trans-
porte do Escolar – PNATE. 

N. 1.264/2007 (Lelo Coimbra) – Estabelece con-
dições para o repasse dos recursos federais do PNA-
TE aos Estados.

N. 1.640/2007 (Antonio José Medeiros) – Altera 
a Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004, que dispõe 

sobre o Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar (PNATE).

N. 2.232/2007 (Homero Pereira) – Acrescenta 
parágrafo ao art. 6º da Medida Provisória nº 2.178-36, 
de 24 de agosto de 2001, para determinar a utilização 
de produtos agrícolas cultivados sem agrotóxicos, nos 
cardápios do programa de alimentação escolar.

N. 3.023/2008 (José Airton Cirilo) – Dispõe so-
bre a obrigatoriedade da utilização do caju no cardápio 
do programa de alimentação escolar.

N. 3.267/2008 (Afonso Hamm) – Acrescenta pa-
rágrafo ao art. 6º da Medida Provisória nº 2.178-36, de 
24 de agosto de 2001, para tornar as frutas regionais 
e da época e os sucos naturais obrigatórios nos car-
dápios de todas as refeições fornecidas pelo programa 
de alimentação escolar nas escolas. 

N. 4.449/2008 (Nelson Proença) – Dispõe so-
bre os limites do uso de açúcar refinado nos cardá-
pios dos programas de alimentação escolar, sob a 
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios.

N. 4.669/2009 (Ivan Valente) – Impõe condição 
ao recebimento de verbas destinadas aos Estados, 
Distrito Federal, Municípios e às escolas federais, pelo 
Programa Nacional de Alimentação Escolar.

N. 4.984/2009 (Maria do Rosário) – Acrescen-
ta inciso ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, dispondo sobre dispensa de licitação para compra 
de produtos destinados à alimentação escolar, quando 
provenientes da agricultura familiar. 

Brasília, 25 de novembro de 2009. – Michel Te-
mer, Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI N.º 3.454-C, DE 2008 
(Do Superior Tribunal Militar) 

OFÍCO Nº 305/2008 – PRES/STM

Dispõe sobre a criação de cargos efe-
tivos, cargos em comissão e funções co-
missionadas nos Quadros de Pessoal da 
Justiça Militar da União; tendo pareceres: 
da Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, pela aprovação (re-
lator: DEP. NELSON MARQUEZELLI); da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária (rela-
tor: DEP. JOÃO DADO); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. JOSÉ GENOÍNO).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
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e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

A proposição em epígrafe cria, nos Quadros de 
Pessoal da Justiça Militar da União, 119 cargos de 
analista judiciário, 13 cargos de técnico judiciário, 11 
cargos em comissão e 28 funções comissionadas. As 
despesas decorrentes dessa criação correrão à conta 
de dotações consignadas à Justiça Militar da União no 
Orçamento federal, observadas as disposições do art. 
169 da Constituição Federal e da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

Em longa justificação, o Tribunal Superior Militar 
destaca que os quadros da Justiça Militar são ainda 
basicamente aqueles estruturados em 1980, grande-
mente dependente de servidores militares cuja requi-
sição torna-se cada vez mais reduzida, o que seria 
incompatível com as modernas técnicas gerenciais 
patrocinadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Este, 
por sua vez, reconhece a necessidade da criação de 
novos cargos, haja vista a devolução dos citados ser-
vidores militares cedidos.

O projeto recebeu parecer pela aprovação na 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, e pela adequação orçamentária e financeira 
pela Comissão de Finanças e Tributação.

Esgotado o prazo regimental de cinco sessões, 
não foram oferecidas emendas ao projeto, conforme 
atesta a Secretaria desta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Compete à Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, nos termos do art. 32, IV, a, do Regimen-
to Interno, pronunciar-se quanto à constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa do projeto.

No que toca à constitucionalidade formal, fo-
ram obedecidos os ditames constitucionais relativos 
à competência legislativa da União, sendo atribuição 
do Congresso Nacional dispor sobre a matéria, com 
posterior sanção do Presidente da República (CF, art. 
48), mediante iniciativa legislativa reservada ao Supe-
rior Tribunal Militar (CF, art. 96, II, b). Não há, de outra 
parte, qualquer violação a princípios ou normas de 
ordem material na Constituição de 1988.

Nada tendo a opor quanto à juridicidade e à téc-
nica legislativa da proposição, manifestamo-nos pela 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Lei nº 3.454, de 2008.

Sala da Comissão, , 22 de outubro de 2009. – 
Deputado José Genoíno, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 3.454-B/2008, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado José 
Genoíno. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Antonio Carlos Bis-

caia, Augusto Farias, Carlos Bezerra, Eduardo Cunha, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gon-
zaga Patriota, João Almeida, João Campos, José Geno-
íno, Jutahy Junior, Marçal Filho, Márcio França, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, 
Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis de Oliveira, 
Sérgio Barradas Carneiro, Vieira da Cunha, Vilson 
Covatti, Wolney Queiroz, Alexandre Silveira, Arnaldo 
Faria de Sá, Carlos Melles, Edson Aparecido, Eduardo 
Amorim, Eduardo Lopes, Hugo Leal, João Magalhães, 
Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, Major 
Fábio, Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo 
Barros, Roberto Santiago e Rômulo Gouveia. 

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.537-A, DE 2008 
(Do Sr. Marcelo Almeida)

Institui o ano de 2009 como “Ano Na-
cional Euclides da Cunha”, e dá outras pro-
vidências; tendo parecer da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática, pela aprovação (relator: DEP. 
RÔMULO GOUVEIA).

Despacho: Às Comissões de: Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; Edu-
cação e Cultura e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.537, de 2008, de autoria 
do Deputado Marcelo Almeida, tem como objetivo de-
clarar o ano de 2009 como “Ano Nacional Euclides da 
Cunha”, em celebração ao centenário de sua morte. 
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Encarrega o Ministério da Cultura da coordenação das 
atividades comemorativas e autoriza a Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos a emitir selo comemo-
rativo em homenagem àquele centenário.

O projeto, sujeito à apreciação conclusiva das 
comissões, tramitará ainda pelas Comissões de Edu-
cação e Cultura e de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania.

No prazo regulamentar não foram apresentadas 
emendas ao projeto.

II – Voto do Relator

É sem dúvida meritória a iniciativa do Projeto de 
Lei em apreciação de prestar homenagem ao grande 
escritor pátrio Euclides da Cunha no ano do centenário 
de sua morte. O autor, que tão bem soube retratar a 
alma do brasileiro, com o passar do tempo só cresce em 
importância entre os grandes escritores brasileiros. 

Escritor, funcionário público, repórter da Guerra 
de Canudos, poeta, cronista, engenheiro e viajante, tais 
foram as multifacetadas atividades a que este grande 
brasileiro se dedicou. Mas, como bem disse o autor do 
Projeto de Lei em justificação, sua grande obra é, sem 
dúvida, “Os Sertões”: “As reportagens que escreveu 
para o jornal paulista (O Estado de São Paulo) acaba-
ram por transformar-se em um monumento intitulado 
‘Os Sertões”, livro que, pela riqueza da substância e 
pelo vigor do estilo, vale, sozinho, por uma literatura”.

Por estes motivos votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 4.537, de 2008. 

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009.– 
Deputado Rômulo Gouveia, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.537/2008, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Rômulo 
Gouveia. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bilac Pin-
to, Bispo Gê Tenuta, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão 
Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício 
Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber 
Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nelson 
Proença, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto Pe-
reira, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, 
Zequinha Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, 

Duarte Nogueira, Eliene Lima, Fernando Ferro, Lobbe 
Neto, Nelson Meurer e Rômulo Gouveia. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.663-A, DE 2009 
(Do Sr. Jurandy Loureiro)

Dispõe sobre a comunicação, aos ór-
gãos executivos estaduais de trânsito, de 
falecimento de condutor de veículo; tendo 
parecer da Comissão de Viação e Trans-
portes, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. GERALDO SIMÕES).

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Mérito e Art. 54, RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

Chega para exame desta Comissão de Viação 
e Transportes, o projeto de lei acima ementado, que 
altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
a qual dispõe sobre os registros públicos, e a Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi-
go de Trânsito Brasileiro, para obrigar a comunicação 
de óbito de condutor de veículo à unidade federativa 
emissora do documento de habilitação, tendo em vista 
seu cancelamento.

O PL acresce o item 13º ao art. 80 da Lei nº 6.015, 
de 1973, prevendo, nos casos de falecimento de mo-
torista habilitado, a aposição na certidão de óbito, do 
número do documento de habilitação e do nome do 
órgão emissor. Ainda, acrescenta o art. 80-A propondo 
o intervalo máximo de quinze dias para a comunica-
ção citada, que deve ser efetivada por meio eletrônico 
ou via postal.

Quanto ao Código de Trânsito Brasileiro, o PL 
acresce um novo artigo 160-A, com dois parágrafos. 
No primeiro deles, prevê o cancelamento do docu-
mento de habilitação de condutor falecido, quando do 
recebimento de cópia autenticada da certidão de óbi-
to de pessoa competente para tanto ou, oficialmente, 
nos termos do art. 80-A da Lei nº 6.015, de 1973. No 
segundo parágrafo, estipula o prazo de trinta dias, con-
tado da data de recebimento do comunicado, para o 
órgão de trânsito efetuar o cancelamento.

Na cláusula de vigência, o PL aduz o prazo de 
noventa dias, após a data de publicação oficial, para 
a entrada em vigor da lei.
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Na justificação, o autor, Deputado Jurandy Lourei-
ro, lembra da importância da comunicação do óbito ao 
órgão de trânsito para o devido controle do sistema de 
trânsito, evitando, ainda o uso indevido do documento 
ainda vigente, que pode causar aborrecimentos à fa-
mília do falecido.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto. 

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei nº 4.663, de 2009, trata de um as-
pecto esquecido em relação à atualização do Cadastro 
Nacional de Carteiras de Habilitação – RENACH, qual 
seja o comunicado de óbitos dos motoristas ao órgão 
responsável pela base de dados deste cadastro.

Como não existe norma legal obrigando o en-
caminhamento dessa informação, contamos com um 
cadastro grandioso e desatualizado, que atualmente 
abrange mais de 45 milhões de condutores.

Concordamos com os argumentos do Deputado 
Jurandy Loureiro, autor da proposta, sobre os prejuízos 
que essa situação causa ao controle do sistema de trân-
sito e, também, com a possibilidade de vir a favorecer 
o uso fraudulento de documento ainda vigente. 

Do ponto de vista prático, pensamos que o PL sob 
avaliação promoverá um acerto necessário e benéfi-
co ao RENACH, tendo em vista que a ação do poder 
público fica cerceada pela falta de informações sobre 
a ocorrência dos óbitos.

Esse é um aspecto que, em geral, foge às inúme-
ras providências delegadas à família, quando da perda 
dos entes queridos. Assim, embora o PL contemple o 
comunicado do falecimento do condutor aos órgãos 
de trânsito dos Estados, mediante a entrega, por pes-
soa competente para tanto, de cópia autenticada da 
certidão de óbito, como alternativa ao repasse desse 
documento pelos cartórios emissores, pensamos ser 
eficiente atribuir tal responsabilidade tão somente aos 
cartórios, para evitar duplicidade de ações e gastos 
desnecessários.

Além disso, as informações dos cartórios devem 
ser repassadas diretamente ao Departamento Nacio-
nal de Trânsito – DENATRAN, dado ser este o órgão 
máximo de trânsito de trânsito da União, responsável 
direto pela base nacional de dados acerca dos condu-
tores e por ser, também, o único órgão a ter o poder 
de cancelar um registro de condutor da referida base 
de dados.

Desse modo, impõem-se ajustes ao texto do PL 
nº 4.663, de 2009, o qual APROVAMOS na forma de 
Substitutivo anexo. 

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Geraldo Simões, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 4.663, DE 2009

Dispõe sobre o cancelamento do do-
cumento de habilitação de condutor fale-
cido. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, que “Dispõe sobre os registros pú-
blicos, e dá outras providências” e a Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que “Institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”, para dispor sobre o cancelamento do docu-
mento de habilitação de condutor falecido, obrigando 
à aposição de informações acerca desse documento 
na certidão de óbito e à remessa de cópia da certidão 
ao órgão executivo de trânsito da União.

Art. 2º A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“I – Acrescente-se no art. 80 o seguinte 
dispositivo:

 ..............................................................
13º) se era condutor habilitado de veícu-

lo automotor, o número do registro e o nome 
do órgão de trânsito emissor do documento 
de habilitação.” 

II – Acrescente-se o seguinte artigo 80-A:

“Art. 80-A. A intervalos de quinze dias, 
no máximo, os cartórios enviarão, ao órgão 
executivo de trânsito da União, cópia autenti-
cada das certidões de óbitos de condutores 
de veículo automotor. 

Parágrafo único. A comunicação de que 
trata o caput deste artigo dar-se-á por meio ele-
trônico ou postal e em caráter oficial, devendo 
ser comprovada por cópia xerográfica ou digi-
talizada do documento de habilitação.”

Art. 3º Acrescente-se na Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, o seguinte art. 160-A:

“Art. 160-A. O documento de habilitação 
do condutor falecido será cancelado pelo órgão 
máximo executivo de trânsito.

Parágrafo único O cancelamento de que 
trata o caput será efetuado no prazo de trinta dias, 
contado da data de recebimento de comunicado 
oficial enviado por titular do cartório de registro 
do óbito, na forma do arts. 80, 13º, e 80-A da Lei 
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.”

Art. 4º Esta lei entra em vigor após decorridos 
noventa dias de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Geraldo Simões, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 
4.663/2009, com substitutivo, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Geraldo Simões. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Mauro Lopes – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Camilo Cola, Carlos Alber-
to Leréia, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, Cláudio 
Diaz, Davi Alves Silva Júnior, Décio Lima, Edio Lopes, 
Geraldo Simões, Giovanni Queiroz, Lázaro Botelho, 
Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, Ma-
rinha Raupp, Pedro Fernandes, Roberto Britto, Silas 
Brasileiro, Vanderlei Macris, Arolde de Oliveira, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, José Chaves, Lael Varella, 
Marcos Lima, Nelson Bornier e Walter Ihoshi. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.774-A, DE 2009 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Altera a Lei nº 8.981 de 20 de janeiro 
de 1995, que altera a legislação tributária 
federal e dá outras providências; tendo 
parecer da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio, pela 
aprovação, com emendas (relator: DEP. GUI-
LHERME CAMPOS).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento 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 Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei que suprime o parágrafo 
único do artigo 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 
1995, que trata das obrigações das pessoas jurídicas 
habilitadas à opção pelo regime de tributação com 
base no lucro presumido.

O parágrafo único do citado artigo exime a pessoa 
jurídica que, no ano-calendário, mantiver livro Caixa em 
que estiver escriturada toda a movimentação financeira, 
inclusive bancária, da necessidade de manter escri-
turação contábil nos termos da legislação comercial. 
Nesse sentido, sua supressão pelo presente projeto 
teria o efeito de estender a exigência de escrituração 

contábil a todas as pessoas jurídicas, incluindo aque-
las que tenham aderido ao regime de tributação com 
base no lucro presumido.

Justifica o ilustre autor que o dispositivo contido 
no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, está em conflito com diversas normas 
aplicáveis ao conjunto das empresas, trazendo riscos 
e confusão entre empreendedores e administradores 
que optem pelo abandono da obrigação de escritura-
ção contábil, retirando-lhes a habilitação para transpor 
situações pontuais, como concordata, falência, recu-
peração judicial, dissidência societária, distribuição de 
lucros, orientação estratégica, entre outras ações que 
dependem fundamentalmente da manutenção de re-
gistros contábeis organizados e em conformidade com 
a legislação comercial em vigor.

A matéria ainda será analisada pelas Comissões 
de Finanças e Tributação, inclusive para exame de mé-
rito, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe à Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio proferir parecer sobre o 
mérito da matéria em tela.

A Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabele-
ceu hipótese para a não aplicação do dever de escri-
turação contábil, nos termos da legislação comercial, 
à pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de 
tributação com base no lucro presumido. A motivação 
do dispositivo era justamente possibilitar uma redução 
das obrigações acessórias associadas ao pagamento 
do tributo, na esteira de uma justa demanda da socie-
dade por uma maior simplificação do sistema tributário 
brasileiro, reconhecidamente complexo.

Não obstante essa exceção prevista na legisla-
ção fiscal, a escrituração contábil é procedimento exi-
gido pela legislação civil (Código Civil, artigos 1179 e 
1180) e compõe exigências para uma série de outras 
situações previstas na legislação, incluindo o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, bem como a legislação que regula a recupera-
ção judicial, extrajudicial e a falência do empresário e 
da sociedade empresária.

Com efeito, várias são as situações em que a au-
sência da escrituração contábil pode acarretar riscos 
econômicos relevantes às empresas. O Código Civil 
estabelece essa obrigatoriedade, entre outras razões, 
porque a distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acar-
reta responsabilidade solidária de administradores e 
sócios. A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
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de 2006, também exige essa escrituração, ainda que 
permitindo-a de forma simplificada, para dar acesso, 
às microempresas e empresas de pequeno porte, ao 
Simples Nacional. Já a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro 
de 2005, que regula a recuperação judicial, extrajudicial 
e a falência, impossibilita às microempresas e empresas 
de pequeno porte acessar o instituto da recuperação 
judicial sem manter escrituração contábil regular, além 
de tornar ilícita a omissão de documentos de escritu-
ração contábil obrigatória ao longo do processo de 
falência ou de recuperação da empresa.

Do ponto de vista econômico, no entanto, a ma-
nutenção de escrituração contábil traz claros benefí-
cios às empresas, seja na facilitação do cumprimento 
e do controle de suas obrigações legais, tributárias 
e societárias, seja por fatores de natureza gerencial, 
decorrentes de uma maior eficiência no controle e no 
planejamento estratégico de suas atividades. Nesse 
sentido, a iniciativa do ilustre Autor tem nítido mérito 
econômico quando procura contribuir para a unifor-
mização da legislação no que diz respeito à obriga-
toriedade da escrituração contábil. Assim, contribui 
para eliminar os riscos a que se submetem as em-
presas que, atraídas por uma simplificação pontual 
nas suas obrigações, fragilizam-se em uma série de 
questões que lhes podem trazer prejuízos em situa-
ções específicas nas quais a omissão dessa docu-
mentação formal implicará restrições legais e opera-
cionais significativas. 

Não obstante, um ponto que merece ser des-
tacado é que se tem mostrado tanto por parte de 
empresas, como da sociedade de maneira geral, 
uma crescente demanda por novas tecnologias que 
sejam capazes de lidar com a necessidade de arqui-
vamento de livros contábeis e documentos fiscais. 
Embora esta seja uma prática já há muito utilizada 
pelo Poder Judiciário, as empresas ainda não foram 
autorizadas legalmente a manter seus arquivos fis-
cais em meio eletrônico, o que gera custos elevados 
na manutenção de arquivos e atua na contramão da 
modernidade e da eficiência na utilização de recursos 
escassos, devido às óbvias implicações adversas ao 
meio ambiente decorrentes da crescente exigência 
de utilização do papel. Nesse sentido, achamos por 
bem apresentar uma emenda ao projeto, a de nº 2, em 
anexo, que introduza a possibilidade acima descrita, 
o que, a nosso ver, dará contribuição ainda maior ao 
seu objetivo de simplificação e de maior eficiência da 
atividade econômica.

Cabe mencionar, por fim, que o texto do art. 1º 
do projeto em pauta refere-se, de maneira equivocada, 
à Lei nº 8.891, quando, na verdade, dever-se-ia citar 
a Lei nº 8.981, esta, sim, de 20/01/95. Desta forma, 

tomamos a liberdade de oferecer a Emenda nº 1, em 
anexo, que busca sanar esta pequena – mas relevan-
te – incorreção.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 4.774, de 2009, com as Emendas nº 
1 e nº 2, de nossa autoria, em anexo.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2009. – 
Deputado Guilherme Campos, Relator.

EMENDA Nº 1

Substitua-se no art. 1º do projeto o numeral “8.891” 
pelo numeral “8.981”. 

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2009. – 
Deputado Guilherme Campos, Relator.

EMENDA Nº 2

Inclua-se no projeto um art. 2º, com a redação a 
seguir, renumerando-se o artigo subsequente: 

“Art. 2° Até que ocorra a prescrição dos 
créditos tributários decorrentes das operações 
a que se refiram, os livros obrigatórios de escri-
turação comercial e fiscal e os comprovantes 
dos lançamentos neles referidos serão con-
servados em sua forma original ou mediante 
a utilização de meio eletrônico, obedecidas as 
condições fixadas em legislação específica.”

Parágrafo único. São facultados o arquiva-
mento e a reprodução dos documentos fiscais 
mencionados no caput, emitidos até a data 
de publicação desta Lei, por microfilmagem, 
imagem digitalizada, ou outro meio magnético 
ou eletrônico que não permita a regravação, 
conforme dispuser a regulamentação.”

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2009. – 
Deputado Guilherme Campos, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente, com emendas, o Pro-
jeto de Lei nº 4.774/2009, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Guilherme Campos. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e João 

Maia – Vice-Presidentes, Albano Franco, Capitão As-
sumção, Edson Ezequiel, José Guimarães, Leandro 
Sampaio, Nelson Goetten, Osório Adriano, Renato 
Molling, Vanessa Grazziotin, Antônio Andrade, Armando 
Monteiro, Elizeu Aguiar e Guilherme Campos. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 4.876-A, DE 2009 
(Do Sr. Ratinho Junior)

Estabelece contrapartidas para as em-
presas que receberem incentivos fiscais 
do Governo Federal; tendo parecer da Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela rejeição deste e 
do de nº 6.037/09, apensado (relator: DEP. 
JURANDIL JUAREZ).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Trabalho, de Administração e Serviço Público; 
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei que define contrapartidas 
a serem cumpridas por empresas que receberem do 
Governo Federal incentivos fiscais de qualquer natureza 
para implantação ou expansão de suas atividades.

As contrapartidas estabelecidas pelo presente 
projeto deverão constar dos acordos e contratos das 
empresas com a União, envolvendo:

I – manutenção do nível de emprego e vedação 
de demissões consideradas exorbitantes e sem justa 
motivação; e

II – aplicação de, no mínimo, 5% do valor dos 
incentivos fiscais recebidos em programas voltados à 
qualificação do trabalhador.

O projeto define, ainda, que empreendimentos em 
andamentos que tenham sido beneficiários de incen-
tivos do Governo Federal, deverão, através de termos 
aditivos aos contratos, cumprir as mesmas obrigações 
supracitadas.

O não cumprimento desses requisitos implicará 
revisão dos contratos de incentivos. 

Justifica o ilustre Autor que a medida proposta 
visa a corrigir os desequilíbrios na relação entre em-
pregadores e trabalhadores, decorrentes do fato de 
estes últimos sempre pagarem com seus empregos 
os momentos de crise econômica.

Foi apenso ao projeto em análise o Projeto de 
Lei nº 6.037, de 2009, de autoria da “Comissão Es-
pecial destinada ao exame e à 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”. 
Este projeto estabelece que a empresa que deseje 
contratar financiamento junto às instituições finan-
ceiras oficiais deverá assumir como contrapartida o 
compromisso de manter os empregos pelo prazo de, 
pelo menos, um ano.

O projeto apensado é justificado para evitar que, 
em tempos de crise, as empresas que lancem mão de 
dinheiro público em condições favorecidas promovam 
demissões em massa.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe à Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio proferir parecer sobre o 
mérito econômico da matéria em tela.

Vale ressaltar, inicialmente, que é louvável a ini-
ciativa do ilustre Autor do projeto principal, bem como 
a dos membros da Comissão Especial de avaliação 
da Crise em procurar criar mecanismos para atenuar 
os impactos de crises econômicas sobre o nível de 
emprego. Não obstante, entendemos que os projetos 
de lei em análise carecem de eficácia econômica para 
atingir esses objetivos.

Com efeito, do ponto de vista econômico, o equi-
líbrio do mercado de trabalho, apesar das conhecidas 
imperfeições dos mercados, depende de inúmeros fa-
tores, está sujeito a flutuações na oferta e demanda de 
mão-de-obra e seu nível de especialização, e possui 
óbvia interligação com o equilíbrio de outros mercados, 
como o mercado financeiro e o mercado de produto. 
Tal constatação apenas corrobora a impossibilidade de 
se tratar o mercado de trabalho de forma isolada dos 
demais fatores econômicos relevantes que interferem 
no seu funcionamento. 

Nesse sentido, a simples proibição de demissão 
ou a criação de garantias de estabilidade de empre-
go, empiricamente, possuem muito pouca eficácia em 
momentos específicos de crises econômicas mais 
profundas, uma vez que, em muitos casos, a própria 
sobrevivência do negócio fica ameaçada, colocando 
em risco ainda mais empregos que os inicialmente 
perdidos.

A proposta do projeto principal, além de tudo, se 
focaliza nas empresas que obtiveram incentivo fiscal 
do Governo Federal. Nesse sentido, dinheiro público 
já está sendo alocado no incentivo em questão, por-
que a sociedade representada entendeu que há van-
tagens no desenvolvimento do segmento econômico 
dele beneficiário. Mais ainda, tal benefício, em muitos 
casos, é crucial para o próprio funcionamento desses 
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setores. Ao enfrentarem dificuldades econômicas, o 
enfraquecimento do setor será amplificado pela criação 
de restrições adicionais à sua operação, dificultando o 
seu ajustamento a esta nova realidade. Em certa medi-
da, tal procedimento anula os efeitos econômicos dos 
incentivos propostos, revertendo o dinheiro público 
aplicado inteiramente para a proteção daqueles em-
pregos inicialmente projetados e efetivados sob uma 
realidade inteiramente distinta, fugindo aos objetivos 
econômicos inicialmente pretendidos com a concep-
ção do incentivo fiscal.

Configura-se aí um paradoxo, em que recursos 
públicos são alocados para o desenvolvimento de um 
determinado segmento econômico por um lado, e de 
outro, retira-se a vantagem econômica obtida pela 
criação de restrições específicas a este segmento. De 
fato, empresas que não fizeram jus ao benefício, por já 
serem competitivas e não se enquadrarem nas regras 
de incentivo, terão liberdade completa de ajustamen-
to, enquanto aquelas que necessitam do mesmo para 
competirem com melhores condições, passam a ter 
restrições nesse mesmo processo.

Similarmente, o projeto apensado procura criar 
uma restrição de um ano para demissões em em-
presas que recebam financiamento de instituições 
oficiais. A rigor, caso essas demissões sejam real-
mente necessárias para o ajustamento da empresa, 
sua preservação temporária se dará, na prática, pelo 
subsídio governamental implícito no financiamento. Ou 
seja, transfere-se ao Estado o custo da preservação 
desses empregos, o que em nada contribui, de fato, 
para que a recuperação econômica da empresa ou 
do setor específico se processe. Enfim, tudo funciona 
como se as instituições oficiais estivessem bancando 
diretamente a manutenção artificial dos empregos da 
empresa, em descompasso com a sua nova realida-
de de mercado. 

Como não há, na prática, formas de anular os 
efeitos de uma crise econômica generalizada sobre o 
emprego, tais medidas nos parecem contraproducen-
tes e discriminatórias, razão pela qual votamos pela 
rejeição do Projeto de Lei nº 4.876, de 2009 e de seu 
apensado, o Projeto de Lei nº 6.037, de 2009.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 2009. – 
Deputado Jurandil Juarez, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou o Projeto de Lei nº 4.876/2009 e o Projeto de 
Lei nº 6.037/2009, apensado, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Jurandil Juarez. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 

Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e João 
Maia – Vice-Presidentes, Albano Franco, Capitão Assu-
mção, Edson Ezequiel, José Guimarães, Jurandil Jua-
rez, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Nelson Goetten, 
Osório Adriano, Renato Molling, Vanessa Grazziotin, 
Antônio Andrade, Armando Monteiro, Elizeu Aguiar e 
Guilherme Campos. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.972-A, DE 2009 
(Da Sra. Rebecca Garcia)

Obriga as empresas a ressarcirem ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) as despe-
sas decorrentes da assistência prestada 
aos seus empregados vítimas de acidente 
do trabalho ou doença profissional ou do 
trabalho; tendo parecer da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, pela rejeição (relator: DEP. DR. 
UBIALI).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Seguridade Social e Família; Finanças E Tribu-
tação (Art. 54 RICD); e Constituição E Justiça 
E De Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.972/09, de autoria da nobre 
Deputada Rebecca Garcia, determina o ressarcimento 
ao SUS, pelas empresas ou instituições empregado-
ras, públicas e privadas, das despesas decorrentes 
da assistência prestada aos seus empregados vítimas 
de acidente do trabalho ou de doença profissional ou 
do trabalho. Em sua justificação, a ilustre Autora ar-
gumenta que um dos princípios correntes no Direito 
do Trabalho afirma que “quem gera o risco deve ser 
responsável pelo seu controle e pela reparação dos 
danos causados”. Esta orientação é corroborada, em 
sua opinião, pela legislação previdenciária, que abre 
espaço à Previdência Social para a proposição de 
ações regressivas contra os responsáveis por negli-
gência quanto às normas de segurança e higiene do 
trabalho. De acordo com a insigne Autora, porém, tal 
sistemática não é estendida aos gastos com a assis-
tência à saúde, cabendo ao SUS o ônus do tratamento 
de saúde dos trabalhadores vítimas de acidentes de 
trabalho, salvo nos casos de clientes de operadoras 
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de planos de saúde, que deverão ressarcir o Sistema 
Único de Saúde das correspondentes despesas.

O Projeto de Lei nº 4.972/09 foi distribuído em 
14/04/09, pela ordem, à Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, de Seguri-
dade Social e Família, de Finanças e Tributação e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, em regime de 
tramitação ordinária. Encaminhada a matéria a este 
Colegiado em 16/04/09, recebemos, em 20/05/09, a 
honrosa missão de relatá-la. Não se lhe apresentaram 
emendas até o final do prazo regimental para tanto 
destinado, em 03/06/09.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, apreciar a 
matéria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às 
atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do 
Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O seguro público contra acidentes de trabalho 
foi instituído ainda à época de Getúlio Vargas. A Carta 
de 1988, porém, concedeu base constitucional a este 
mecanismo, ao garanti-lo “a cargo do empregador, 
sem excluir a indenização a que este está obrigado, 
quando incorrer em dolo ou culpa” (art. 7º, XXVIII). A 
partir da vigência da Lei nº 8.212, de 24/07/91, o tri-
buto correspondente passou a ser administrado pela 
Previdência Social.

De um ponto de vista econômico, pode-se en-
tender a contribuição das empresas sobre a folha de 
salários para o financiamento do seguro contra aciden-
tes de trabalho – SAT como o pagamento do prêmio 
correspondente a esse seguro. O valor segurado, por 
sua vez, corresponde aos benefícios previdenciários 
recebidos pelo trabalhador devidos pela incapacidade 
laborativa decorrente dos riscos ambientais de traba-
lho, como preconizado pelo art. 22, II, da referida Lei 
nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.732, 
de 11/12/98.

A proposta sob exame aponta – corretamente, a 
nosso ver – o fato de que esse seguro só cobre a com-
pensação remuneratória devida aos trabalhadores pela 
perda de sua capacidade laboral. Ele não se estende, 
porém, à cobertura dos prejuízos sofridos pelo SUS 
por conta dos gastos com assistência médica decor-
rentes dos mesmos acidentes de trabalho, na situação 
em que o trabalhador acidentado não seja associado 
de um plano privado de saúde. Desta forma, o objetivo 
do projeto em exame seria o de reduzir o “perigo mo-
ral” subjacente, isto é, aumentar os incentivos para que 
as empresas invistam na prevenção dos acidentes de 
trabalho. De fato, dado que as despesas serão cober-

tas por toda a sociedade, não importa o montante dos 
dispêndios com a correspondente assistência médica, 
em princípio não haveria grandes razões econômicas – 
observe-se que não consideramos razões de natureza 
ética – para que os empresários gastassem recursos 
próprios na prevenção de acidentes que, se ocorridos, 
terão sua conta paga pelo Tesouro.

Fosse este o quadro, estaríamos de acordo com 
a eminente Autora. Afinal, uma importante função da 
lei é a de prover incentivos para que as relações so-
ciais se processem de maneira a que os escassos 
recursos públicos sejam utilizados da forma mais efi-
ciente possível.

Ocorre, no entanto, que nosso arcabouço jurídi-
co já é dotado de mecanismos tendentes à redução 
daquele perigo moral anteriormente apontado. Com 
efeito, o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91 determi-
na a aplicação de alíquotas distintas, incidentes sobre 
a folha salarial, da contribuição das empresas para o 
SAT, sendo tão mais elevadas quanto maior o grau de 
risco de acidentes do trabalho da atividade laboral pre-
ponderante. Adicionalmente, o § 3º do mesmo artigo 
autoriza o Executivo a alterar, com base nas estatís-
ticas de acidentes de trabalho, o enquadramento de 
empresas para efeito dessa contribuição, com o objetivo 
explícito de estimular investimentos em prevenção de 
acidentes de trabalho. Além disso, o § 6º do art. 57 da 
Lei nº 8.213, também de 24/07/91, novamente com a 
redação dada pela Lei nº 9.732/98, prevê o aumento 
adicional daquelas alíquotas, caso a atividade exercida 
pelo segurado permita-lhe pleitear aposentadoria espe-
cial. Como a redução de acidentes de trabalho tem re-
flexos positivos não apenas no montante de benefícios 
previdenciários devidos como também no montante de 
despesas de tratamento de saúde associadas àqueles 
acidentes, vê-se que a preocupação da nobre Autora 
já está atendida pela nossa legislação.

Há outro ponto, entretanto, que se nos afigura 
oportuno mencionar. Toda contratação de seguro 
pressupõe, em tese, a possibilidade de o segurador 
ser ressarcido da cobertura de sinistros originados 
por comportamento arriscado ou descuidado do se-
gurado. A rigor, tal possibilidade também se aplicaria 
ao SUS, na medida em que o atendimento à saúde 
pelo sistema pode ser interpretado economicamente 
como um seguro-saúde, cujo prêmio corresponde à 
dotação orçamentária correspondente. Ocorre, po-
rém, que o atendimento universal, pedra de toque 
da filosofia do SUS, torna virtualmente impossível 
dotar o segurador – no caso, o Estado – de meca-
nismos de proteção contra comportamentos arris-
cados ou descuidados dos segurados – no caso, 
todos os cidadãos. Basta lembrar que não existem 
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apenas acidentes de trabalho – na verdade, vários 
levantamentos estatísticos indicam que os acidentes 
domésticos são responsáveis por parcela ponderável 
dos atendimentos em hospitais públicos, sem falar 
na carnificina promovida por motoristas e pedestres 
imprudentes nas nossas ruas e estradas. Assim, não 
nos parece razoável aplicar somente às empresas 
a penalidade do ressarcimento ao SUS, ainda mais 
quando estas já são obrigadas e, como vimos, tam-
bém já são incentivadas a cuidar da segurança no 
local de trabalho.

Por todos estes motivos, votamos pela rejeição 
do Projeto de Lei nº 4.972, de 2009, não obstante as 
elogiáveis intenções de sua nobre Autora.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2009. – Deputa-
do Dr. Ubiali, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou o Projeto de Lei nº 4.972/2009, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Dr. Ubiali. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e João 

Maia – Vice-Presidentes, Albano Franco, Capitão Assu-
mção, Edson Ezequiel, José Guimarães, Jurandil Jua-
rez, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Nelson Goetten, 
Osório Adriano, Renato Molling, Vanessa Grazziotin, 
Antônio Andrade, Armando Monteiro, Elizeu Aguiar e 
Guilherme Campos. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.099-A, DE 2009 
(Do Sr. Jefferson Campos)

Permite que as pequenas empresas 
prestadoras de serviços e profissionais 
autônomos possam manter como sede de 
sua empresa sua própria residência; tendo 
parecer da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio, pela 
aprovação, com emendas (relator: DEP. FER-
NANDO DE FABINHO).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio 
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 Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.099, de 2009, de autoria 
do nobre Deputado Jefferson Campos, propõe que os 
pequenos empresários possam instalar e sediar suas 
empresas de prestação de serviços em suas residên-
cias. É o teor do art. 1º.

No art. 2º, propõe-se que a lei eventualmente re-
sultante entre em vigor na data da sua publicação.

O projeto em comento foi distribuído à Comis-
são de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio e à de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
nos termos do art. 54 do RICD. Tramita em regime de 
apreciação conclusiva.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

O nobre colega Jefferson Campos manifesta pre-
ocupação que é também minha e, creio, de todos os 
Deputados: criar oportunidades para o crescimento do 
emprego e da renda dos brasileiros.

Desta preocupação resulta este Projeto de Lei. 
Como partilho da mesma preocupação, entendo que a 
Câmara dos Deputados deve aprovar a proposta.

Não vejo óbices à introdução da matéria proposta 
no corpo de leis do nosso país, desde o ponto de vista 
da economia. Muito pelo contrário, acreditamos que a 
instalação de empresas prestadoras de serviços nas 
residências de seus proprietários contribui para reduzir 
custos – pois alternativamente seria necessário incorrer 
nos custos de um aluguel – e, destarte, para facilitar 
o surgimento e mesmo a sobrevivência de grande nú-
mero de empresas que virão a ser beneficiadas com 
a presente proposição.

Não nos cabe, como determina o Regimento da 
Câmara dos Deputados, tratar de questões relativas 
à constitucionalidade de um projeto autorizativo. En-
tendemos que a douta Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania apreciará a matéria também 
com relação a este aspecto.

Assim, pelas razões apresentadas, Somos Pela 
Aprovação do Projeto de Lei nº 5.099, de 2009. 

Sala da Comissão, 7 de julho de 2009. – Depu-
tado Fernando de Fabilnho, Relator.

COMPLEMETAÇÃO DE VOTO

O Projeto de Lei nº 5.099, de 2009, que tivemos 
a honra de relatar, motivou construtivo debate nesta 
douta Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, em reunião recente. As contribui-
ções dos nobres colegas foram de tal ordem positivas 
que consideramos adequado complementar o nosso 
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voto, no sentido de acatar as contribuições dos no-
bres Pares e ampliar o alcance da proposição em tela. 
Queremos, assim, parabenizar não apenas o Autor, o 
nobre deputado Jefferson Campos, mas também os 
demais colegas, pelas contribuições apresentadas. Em 
especial, congratulamo-nos com os Deputados Jurandil 
Juarez, sempre atento e disposto a apresentar suges-
tões que, sem qualquer margem a dúvidas, em muito 
engrandecem os debates neste Colegiado. Agradece-
mos também as contribuições dos deputados Renato 
Molling, Jairo Carneiro e Leandro Sampaio.

O Projeto de Lei nº 5.099, de 2009, sobre o qual 
nos manifestamos favoravelmente, permite que peque-
nos empresários possam instalar e sediar empresas 
de prestação de serviços em suas residências. 

Lido o parecer, diversos colegas se manifesta-
ram, como já dissemos, oferecendo contribuições. 
Houve, essencialmente, consenso em ampliar o texto 
da proposição inicial, de forma a tornar ainda maior o 
alcance da proposição e, ao mesmo tempo, reproduzir 
formulações já consagradas na legislação brasileira. 
Nesse sentido, a ideia é explicitar que microempresá-
rios individuais, microempresas e, também, empresas 
de pequeno porte possam ter sua sede na residência 
do empreendedor. De maneira similar, facultou-se aos 
profissionais autônomos exercerem suas atividades 
em suas residências.

Alguns colegas ponderaram que certas ativida-
des não devem funcionar nas mesmas dependências 
que as moradias, por apresentarem subprodutos, tais 
como dejetos e barulhos, incompatíveis com essas ha-
bitações. Embora válidos, ficou claro, no debate, que 
tais aspectos seriam avaliados pela autoridade com-
petente, vale dizer, as prefeituras, quando da análise 
de casos concretos. 

Antes de apresentar nossa conclusão, quere-
mos deixar claros dois pontos: primeiro, deixamos de 
elaborar um substitutivo, optando pela apresentação 
de emendas, porque estas nos pareceram suficientes 
para acatar as sugestões dos nobres Pares. Segundo, 
incluímos os microempreendedores individuais, as mi-
croempresas e as pequenas empresas, conforme as 
propostas recebidas. Também de acordo com essas 
sugestões, deixamos de explicitar restrições a quais-
quer setores econômicos. Vale dizer, com as emendas 
propostas, não apenas empresas de prestadores de 
serviços, mas também pequenos comerciantes e in-
dustriais, desde que atendam aos critérios definidos 
em lei para se enquadrarem naquelas categorias, 
poderão funcionar nas residências de seus titulares. 
Resguardamos, ainda, a possibilidade de as prefeituras 
não autorizarem o funcionamento de certas atividades 

em áreas residenciais, em razão de fatores que elas 
próprias venham a definir. 

Consideramos que, com as alterações propostas, 
atenderemos a todas as contribuições que nos foram 
apresentadas na reunião desta Comissão em que se 
discutiu o projeto de lei em tela. Mais que isso, espera-
mos ter bem compreendido e corretamente incorporado 
todas as sugestões dos nobres colegas.

Ainda uma observação parece-nos necessária, 
qual seja, a alteração da ementa do projeto de lei em 
tela, de forma a refletir o maior alcance da proposta, 
a partir da incorporação das sugestões dos colegas. 
Com este objetivo, apresentamos uma segunda emen-
da, cujo objetivo é exatamente adequar a ementa ao 
novo entendimento a que se chegou, após os debates 
nesta Comissão.

Desta forma, acatando as ponderações deste 
Colegiado, somos pela Aprovação do Projeto de Lei 
Nº 5.099, de 2009, Com As Emendas que ora Apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Fernando de Fabinho, Relator.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 5.099, de 
2009, a seguinte redação:

“Art. 1º Os profissionais autônomos pode-
rão exercer suas atividades em suas residên-
cias, e os microeempreendedores individuais, 
as microempresas e as empresas de pequeno 
porte poderão ter suas sedes e funcionar na 
residência dos respectivos titulares ou sócios, 
respeitadas as posturas municipais.” 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Fernando de Fabinho.

EMENDA Nº 2

Dê-se à Ementa do Projeto de Lei nº 5.099, de 
2009, a seguinte redação:

Permite que os profissionais autônomos exerçam 
suas atividades em suas residências, e que os micro-
eempreendedores individuais, as microempresas e as 
empresas de pequeno porte possam ter suas sedes 
e funcionar na residência dos respectivos titulares ou 
sócios, respeitadas as posturas municipais. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Fernando de Fabinho.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 5.099/2009, com 
emendas, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
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tado Fernando de Fabinho, que apresentou comple-
mentação de voto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e Fer-

nando de Fabinho – Vice-Presidentes, Albano Franco, 
Edson Ezequiel, Jairo Carneiro, José Guimarães, Ju-
randil Juarez, Leandro Sampaio, Luiz Paulo Vellozo Lu-
cas, Nelson Goetten, Osório Adriano, Renato Molling, 
Vanessa Grazziotin, Antônio Andrade, Carlos Eduardo 
Cadoca, Fernando Coelho Filho e Silas Brasileiro. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.211-A, DE 2009 
(Do Sr. Edson Aparecido)

Denomina “Ponte Mario Covas” a pon-
te sobre o rio Paraná, na BR-158, que liga a 
cidade de Paulicéia no Estado de São Paulo 
a Brasilândia no Estado de Mato Grosso do 
Sul; tendo parecer da Comissão de Viação 
e Transportes, pela aprovação (relator: DEP. 
CLÁUDIO DIAZ).

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes; Educação e Cultura; E Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do ilustre 
Deputado Edson Aparecido, pretende denominar “Ponte 
Mário Covas” a ponte sobre o rio Paraná, localizada na 
BR-158, e que liga a cidade de Paulicéia, no Estado 
de São Paulo, à cidade de Brasilândia, no Estado de 
Mato Grosso Sul. 

Nos termos do art.32, XX, “a”, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, cabe a este órgão 
técnico pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao 
sistema nacional de viação e aos sistemas de trans-
portes em geral”. Quanto ao mérito da homenagem 
cívica, compete à Comissão de Educação e Cultura 
manifestar-se, nos termos da alínea “f” do inciso IX do 
mesmo dispositivo regimental.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O nobre Deputado Edson Aparecido pretende, 
com este projeto de lei, homenagear o Sr. Mário Covas, 

dando o seu nome à ponte que transpõe o rio Paraná, 
na BR-158, unindo os Estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul. Nascido em Santos/SP em 1930, Mário 
Covas foi um dos mais conhecidos e articulados po-
líticos brasileiros dos últimos tempos. Foi Senador da 
República, Governador do Estado de São Paulo du-
rante dois mandatos e Prefeito da capital do Estado, 
e sua história pessoal se identifica com os momentos 
políticos mais positivos da História do Brasil. Nada mais 
justo, portanto, que dar o seu nome à ponte que une 
esses dois importantes Estados. 

A ponte em questão está localizada no rodovia 
BR-158 e está inclusa no item 2.2.2 da Relação Des-
critiva do Sistema Rodoviário Federal, constante do 
Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1.973, 
que aprovou o Plano Nacional de Viação (PNV).

A presente iniciativa é amparada pelo art. 2º da 
Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, que dispõe so-
bre a denominação de vias e estações terminais do 
PNV, cuja disposição é a seguinte:

“Art. 2º Mediante lei especial, e observa-
da a regra estabelecida no artigo anterior, uma 
estação terminal, obra-de-arte ou trecho de via 
poderá ter, supletivamente, a designação de 
um fato histórico ou de nome de pessoa fale-
cida que haja prestado relevantes serviços à 
Nação ou à Humanidade.”

Diante do exposto, naquilo que cabe a este órgão 
técnico, votamos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei 
nº 5.211, de 2009.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2009. – 
Deputado Cláudio Diaz, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 
5.211/09, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Cláudio Diaz. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Mauro Lopes – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Camilo Cola, Carlos Alber-
to Leréia, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, Cláudio 
Diaz, Davi Alves Silva Júnior, Décio Lima, Edio Lopes, 
Geraldo Simões, Giovanni Queiroz, Lázaro Botelho, 
Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, Ma-
rinha Raupp, Pedro Fernandes, Roberto Britto, Silas 
Brasileiro, Vanderlei Macris, Arolde de Oliveira, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, José Chaves, Lael Varella, 
Marcos Lima, Nelson Bornier e Walter Ihoshi. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Jaime Martins, Presidente.



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 67161 

PROJETO DE LEI Nº 5.582-A, DE 2009 
(Do Sr. Milton Monti)

Denomina “Prof. Geraldo Maurício 
Lima” o viaduto localizado no km 75+650m, 
da BR-153, no município de Bady Bassitt / 
SP; tendo parecer da Comissão de Viação 
e Transportes, pela aprovação, com emenda 
(relator: DEP. DAVI ALVES SILVA JÚNIOR).

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes;  Educação e Cultura; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II 

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do ilus-
tre Deputado Milton Monti, pretende denominar “Prof. 
Geraldo Maurício Lima” o viaduto localizado no km 75 
da rodovia BR-153, no Município de Bady Bassit, no 
Estado de São Paulo. 

Nos termos do art.32, XX, “a”, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, cabe a este órgão 
técnico pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao 
sistema nacional de viação e aos sistemas de trans-
portes em geral”. Quanto ao mérito da homenagem 
cívica, compete à Comissão de Educação e Cultura 
manifestar-se, nos termos da alínea “f” do inciso IX do 
mesmo dispositivo regimental.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O nobre Deputado Milton Monti pretende, com 
este projeto de lei, homenagear o Sr. Geraldo Maurício 
Lima, dando o seu nome ao viaduto localizado no quilô-
metro 75,65 da rodovia BR-153, no Município de Bady 
Bassit, no Estado de São Paulo. Nascido em 1961 na 
cidade paulista de Mogi das Cruzes, o homenageado 
radicou-se na cidade de Bady Bassit e se tornou um 
professor universitário, pedagogo e Mestre em Educa-
ção pela UNESP licenciado em filosofia e professor de 
Direito da UNIFEV. Foi nessa rodovia, a BR-153, que 
o Professor Geraldo faleceu em 19 de maio de 2008, 
em um acidente de trânsito. 

O viaduto em questão está localizado no rodo-
via BR-153, quilômetro 75,65 e está inclusa no item 
2.2.2 da Relação Descritiva do Sistema Rodoviário 
Federal, constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 10 

de setembro de 1.973, que aprovou o Plano Nacional 
de Viação (PNV).

A presente iniciativa é amparada pelo art. 2º da 
Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, que dispõe so-
bre a denominação de vias e estações terminais do 
PNV, cuja disposição é a seguinte:

“Art. 2º Mediante lei especial, e observa-
da a regra estabelecida no artigo anterior, uma 
estação terminal, obra-de-arte ou trecho de via 
poderá ter, supletivamente, a designação de 
um fato histórico ou de nome de pessoa fale-
cida que haja prestado relevantes serviços à 
Nação ou à Humanidade.”

Entretanto, a ementa do projeto de lei sob comento 
não foi elaborada de acordo com a técnica legislativa 
que empregamos em proposições similares. Para sanar 
esse equívoco, estamos apresentando uma emenda 
ao projeto de lei em exame.

Diante do exposto, naquilo que cabe a este ór-
gão técnico, votamos pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 5.582, de 2009, com a emenda que aqui 
oferecemos.

Sala da Comissão, 1º de outubro de 2009. – 
Deputado Davi Alves Silva Júnior, Relator.

EMENDA

Substitua-se a ementa do projeto de lei em epí-
grafe para:

Denomina “Viaduto Prof. Geraldo Maurício Lima” 
o viaduto localizado no km 75 da BR-153, no Município 
de Bady Bassit, no Estado de São Paulo.

Sala da Comissão, 1º de outubro de 2009. – 
Deputado Davi Alves Silva Júnior.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 
5.582/09, com emenda, nos termos do parecer do re-
lator, Deputado Davi Alves Silva Júnior. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Mauro Lopes – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Camilo Cola, Carlos Alber-
to Leréia, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, Cláudio 
Diaz, Davi Alves Silva Júnior, Décio Lima, Edio Lopes, 
Geraldo Simões, Giovanni Queiroz, Lázaro Botelho, 
Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, Ma-
rinha Raupp, Pedro Fernandes, Roberto Britto, Silas 
Brasileiro, Vanderlei Macris, Arolde de Oliveira, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, José Chaves, Lael Varella, 
Marcos Lima, Nelson Bornier e Walter Ihoshi. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Jaime Martins, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 5.610-A, DE 2009 
(Do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira)

Acrescenta dispositivos à Lei n.º 9.537, 
de 11 de dezembro de 1997, para vedar a 
operação de embarcação por quem esteja 
sob a influência do álcool ou de qualquer 
substância psicoativa que determine de-
pendência; tendo parecer da Comissão de 
Viação e Transportes, pela aprovação, com 
substitutivo (relator: DEP. DÉCIO LIMA).

Despacho: Às Comissões de: Viação E 
Transportes; e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

Vem a esta Comissão o Projeto de Lei n.º 5.610, 
de 2009, proposto pelo Deputado José Fernando Apa-
recido de Oliveira. Trata-se de iniciativa que, acres-
centando dispositivos ao art. 4º da Lei n.º 9.537, de 
1997, pretende vedar a operação de embarcação por 
qualquer tripulante que esteja com concentração de 
álcool no sangue superior a dois decigramas ou que 
esteja sob influência de qualquer outra substância 
psicoativa que determine dependência. De acordo 
com a proposição, quem for flagrado sob influência 
do álcool ou de substância de efeito análogo estará 
sujeito às penalidades previstas nos incisos I e II do 
art. 25 da lei (multa e suspensão do certificado de ha-
bilitação). O projeto prossegue afirmando que as pe-
nalidades e medidas administrativas devem guardar 
proporcionalidade como grau de embriaguez ou de 
alteração psicossensorial do infrator. Mais à frente, a 
iniciativa prevê que a apreensão, retirada de tráfego 
ou impedimento de saída de embarcação (medidas 
administrativas incluídas no inciso II do art. 16) podem 
ser dispensadas se a embarcação estiver conduzin-
do passageiros ou produtos perigosos ou perecíveis 
e, ademais, se houver pessoal habilitado, no impedi-
mento do infrator, para conduzir a embarcação ao seu 
destino. Por fim, o projeto estatui que aquele que se 
recusar a fazer o teste de alcoolemia ficará impedido 
de operar embarcação por doze horas, acrescentando 
que a embriaguez pode ser caracterizada por outras 
provas admitidas em direito.

Na justificação, o Deputado José Fernando Apa-
recido de Oliveira argumenta que a proibição ao uso de 
bebida alcoólica por aqueles que operam embarcação 

já foi instituída pela Autoridade Marítima (NORMAM 07/
DPC), mas que, em virtude da importância da maté-
ria e das repercussões que pode causar, estaria mais 
bem abrigada em lei, como, assinala, ocorre com a 
proibição de se dirigir veículo automotor terrestre sob 
a influência do álcool.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

II – Voto do Relator

O autor reconhece que a autoridade marítima, 
ao alterar a NORMAM 07, procurou emprestar ao 
controle do uso de bebida alcoólica por condutores 
de embarcação o mesmo rigor presente na chamada 
“Lei Seca”, aplicada, desde 2008, aos condutores de 
veículos automotores terrestres.

Em seu juízo, porém, essas regras mais estritas 
talvez não produzam os efeitos desejados, por terem 
vindo à luz mediante simples alteração de norma da 
autoridade marítima, instrumento legal cuja legitimi-
dade para impor penalidades a quem tenha ingerido 
pequena quantidade de álcool, afirma, pode ser facil-
mente contestada. 

Isso posto, parece que a discussão de fundo é se 
as regras de controle do uso de álcool por condutores 
de embarcação devem estar ao abrigo de lei ou de 
norma da autoridade marítima. Quanto à severidade 
mesma das regras e à maneira como foram formuladas, 
não se vislumbram preocupações maiores.

Minha posição é outra.
Não é o bastante, nem o principal, discutir se a 

questão deve estar disciplinada em norma da autori-
dade marítima ou em lei. De vez que o projeto de lei, 
trazendo ao Parlamento a proposta de elevar o status 
da proibição do uso do álcool por condutor, também 
submete à apreciação do legislador a própria proibição, 
não é apenas sobre aquela elevação que devemos nos 
pronunciar, mas também, e fundamentalmente, sobre 
se a proibição é medida razoável e se são razoáveis 
os termos que a regulam.

A primeira consideração – e a mais importante 
de todas para mim, seguramente – é se a proibição em 
caso deve ser dirigida ao uso de qualquer quantidade 
de álcool pelo condutor da embarcação ou se deve 
ser dirigida à embriaguez, como, aliás, está previsto 
no Decreto n.º 2.596, de 1998, que regulamentou a Lei 
n.º 9.537, de 1997. Muito embora a alteração produzi-
da na NORMAM 07 dê a entender que a proibição da 
ingestão de qualquer quantidade de álcool pelo con-
dutor é apenas uma extensão da condenação à em-
briaguez, prevista no art. 23 do Decreto n.º 2.596/98, 
isso não é correto de forma alguma. São coisas dife-
rentes, uma da outra.
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A embriaguez é a manifestação reconhecível, ao 
menos por especialistas, dos efeitos do álcool ou de 
substância psicoativa sobre a capacidade cognoscível 
e motora do indivíduo. Ela não se manifesta – como 
equivocadamente infere a NORMAM 07 – desde quan-
do o indivíduo esteja com determinada concentração 
de álcool no sangue – 2 decigramas de álcool por litro 
de sangue, no caso. Na verdade, e isso é sobejamente 
reconhecido pela classe médica, a embriaguez é um 
fenômeno relativo, cuja emergência depende, entre 
outros possíveis fatores, de quanto álcool o indivíduo 
ingeriu, de sua constituição física, de sua resistência 
específica à ação do álcool e do estado em que se en-
contrava ao beber (faminto, saciado, desidratado, sob 
efeito de medicamento etc.). Para uma mesma concen-
tração de álcool no sangue, podem variar bastante o 
comportamento e a reação das pessoas. É claro que a 
partir de certa concentração, é improvável que qualquer 
indivíduo não tenha alteradas aquelas capacidades de 
que se falou há pouco; o que se quer enfatizar, contu-
do, é que baixas concentrações de álcool no sangue 
podem ou não levar o indivíduo à embriaguez.

Ora, se a embriaguez é a exteriorização dos efei-
tos do álcool sobre o organismo, e se esses efeitos 
são tais que prejudicam ou mesmo impossibilitam a 
condução segura da embarcação, nada mais natural 
que recaia sobre ela, a embriaguez, a proibição de 
que aqui se trata. Reforço a idéia: por mais variadas 
que sejam as formas pelas quais o indivíduo pode ser 
levado à embriaguez, a embriaguez, em si, é estado 
que pode ser comprovado sem maiores controvérsias 
por especialistas. Existem protocolos médicos para 
isso. E acrescento: de vez que deficiências cognitivas 
ou motoras sejam objetivamente apuradas, parece in-
questionável que se tome providências no sentido de 
se proibir a continuidade da condução. 

Eis, no entanto, que alguém pode me perguntar: 
mas é inquestionável mesmo? Não pode o condutor 
embriagado guiar a embarcação sem que se envolva 
em qualquer acidente ou incidente, como de resto tan-
tas vezes acontece com o condutor de automóveis? 
Se ele não for flagrado conduzindo a embarcação de 
maneira temerária, é justo que se lhe aplique penali-
dade ou medida administrativa?

Tenho a dizer, a esse respeito, que nunca se 
tem certeza sobre os eventos futuros, se acidentes 
ou incidentes ocorrerão com este ou aquele condutor. 
Mas se é para fazermos uso da ciência da probabili-
dade em defesa da segurança naval, melhor que re-
conheçamos o perigo no indivíduo cujo estado está 
comprovadamente alterado do que no indivíduo cujo 
estado poderia estar, de acordo com levantamentos 
estatísticos, muito embora, de fato, não demonstre 

nenhum sinal de embriaguez. A meu ver, para usar 
outras palavras, há um liame muito mais forte entre 
embriaguez e acidente do que entre concentração de 
álcool no sangue e acidente. 

Nesse ponto, seria de se esperar que alguém 
objetasse: mas se é para garantir a segurança da na-
vegação, tanto melhor que a lei tente evitar não ape-
nas a situação de maior risco – a embriaguez – como 
também a de menor risco – a baixa concentração de 
álcool no sangue, sem evidência de embriaguez. Dizem 
alguns, a propósito, que já com baixíssima concentra-
ção de álcool no sangue o indivíduo começa a perder 
acuidade motora e de raciocínio. Tentarei redarguir.

De imediato, cabe notar que a perda de acuidade 
motora e de raciocínio são manifestações que chegaram 
ao conhecimento do pesquisador justamente porque 
podem ser percebidas desde fora do indivíduo pesquisa-
do. Antes que este indivíduo expresse em ações o que 
vai em sua atividade cerebral – ainda que se trate de 
ações que lhe sejam requisitadas, como acompanhar 
com os olhos um objeto em movimento ou pronunciar 
uma frase –, não há sentido lógico algum em afirmar 
que essas ações estão comprometidas. É óbvio que 
podem existir, e de fato existem, variações no grau de 
acuição do exame clínico daquele que ingeriu bebida 
alcoólica. Alguns procedimentos de verificação são 
superficiais, pouco refinados. Outros não, tanto que se 
chega ao ponto de afirmar que uma análise acurada é 
o bastante para detectar alterações quase imperceptí-
veis no comportamento do indivíduo, provocadas por 
baixíssima quantidade de álcool ingerida. Tudo isso, po-
rém, não esconde o fato de que é a observação atenta 
das reações individuais, não o emprego de um apare-
lho para medir a concentração de álcool no sangue, o 
meio por intermédio do qual se chega à verdade sobre 
se o indivíduo está ou não a sofrer manifestamente os 
efeitos do álcool, e em que escala.

É a escala de manifestação dos efeitos do álco-
ol, por sinal, outro aspecto de que gostaria de falar. 
Acabei de admitir que exames clínicos esmerados 
podem permitir que se constatem alterações mesmo 
de pequena extensão no comportamento e nas rea-
ções do indivíduo. Tendo criticado o uso exclusivo dos 
etilômetros, devo defender a tese de que a inspeção 
naval seja conduzida tão minuciosamente que permita 
a detecção mesmo dessas mais tênues alterações? 
Não necessariamente. A autoridade marítima há de 
seguir um protocolo médico na verificação do estado 
de embriaguez e, se optar por um exame meticuloso, 
nada tenho a opor. O que importa é que a embriaguez 
reste caracterizada, não por mera vontade do agente 
fiscalizador, mas porque do exame clínico emergiram 
certas características que o consenso científico e a 
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jurisprudência atribuem ao indivíduo embriagado. De 
qualquer forma, parece-me que a detecção de altera-
ções irrisórias no comportamento do indivíduo poderia 
ser considerada não mais do que uma meta secundá-
ria, tanto por exigir a realização de exame clínico mais 
detalhado como por não levar inescapavelmente ao 
diagnóstico de embriaguez, nos termos em que essa 
síndrome tem sido distinguida. Mas ainda há uma razão 
que não poderia deixar de expor. É a seguinte.

Toda lei deve guardar uma proporção entre meios 
e fins. Pois bem. Que estudos clínicos apurados reve-
lem suaves alterações motoras, cognitivas ou psíquicas 
no indivíduo por conta da ingestão de pequeníssima 
quantidade de álcool é coisa que se pode perfeitamen-
te aceitar. Outra bem diferente é tomar por automática 
a influência dessas leves alterações nos acidentes da 
navegação. Deveria estar provado, e não está, que a 
condução de embarcação não é segura já ao menor 
sinal de manifestação do efeito do álcool no indivíduo, 
supondo que esse sinal não pudesse ser observado 
em um exame clínico padrão. Ouve-se com certa freqü-
ência que estatísticas apontam a presença de pessoa 
alcoolizada em grande parcela dos acidentes havidos 
nas águas e nas vias terrestres. Nada a duvidar. No 
que se põe pouca ênfase, todavia, é no fato de que, 
primeiro, nem sempre a pessoa alcoolizada envolvi-
da em acidente é o condutor; segundo, as concentra-
ções de álcool apuradas são majoritariamente altas, 
se tomado como referência o índice de 2 decigramas 
por litro de sangue; terceiro, a presença de álcool no 
sangue do condutor pode não ter sido, de maneira al-
guma, o principal fator para a ocorrência do acidente 
ou nem mesmo um fator para isso. Em suma, quer-se 
valer de uma abordagem superficial da relação entre 
presença de álcool no organismo e acidentes para jus-
tificar a exacerbação de controle sobre a condução de 
embarcação, medida que só faria sentido se ficasse 
demonstrado que os responsáveis por acidentes da 
navegação têm sido, em boa medida, pessoas que, 
tendo ingerido álcool, nem sequer apresentavam si-
nais de embriaguez. Não sendo assim, trata-se de um 
flagrante desrespeito ao adágio latino segundo o qual 
o abuso não extingue o uso. 

Finalmente, pode-me ser perguntado se o empre-
go do etilômetro não é, simplesmente, um meio mais 
prático para constatar a embriaguez, facilitando o tra-
balho dos inspetores navais. Novamente, é o caso de 
reforçar a tese aqui já defendida de que o etilômetro 
não apura embriaguez, mas a concentração de álcool 
no sangue. Há mais, porém.

O etilômetro pode servir como prova auxiliar, tanto 
para os propósitos da acusação como da defesa. Não 
é inútil, mas também não é essencial. Se o fosse, seria 

o caso de pôr em dúvida a eficiência das inspeções 
navais dirigidas ao controle da embriaguez feitas até 
há bem pouco tempo. Outra: no caso das substâncias 
psicoativas, o uso do etilômetro é descabido, o que 
nos coloca na situação incômoda de afastar o exame 
clínico para a constatação da embriaguez alcoólica, 
por ineficaz, mas adotá-lo na apuração do uso de 
substâncias psicoativas. Terminamos assim, então: 
valemo-nos do etilômetro para detectar a embriaguez 
alcoólica, mas não podemos dispensar o especialista 
para a detecção da embriaguez causada por outras 
substâncias – a menos que esse segundo tipo de de-
tecção seja solenemente ignorada, o que, acredito, não 
passa pela cabeça de ninguém. Ora, se a atuação do 
especialista é necessária de qualquer forma, por que 
dar mais relevo aos resultados do aparelho do que às 
suas considerações?

Enfim, presumo que certo sempre esteve o De-
creto n.º 2.596, de 1998, ao simplesmente condenar 
a embriaguez na condução de embarcação. Não sei 
por que motivo a autoridade marítima, vendo as deci-
sões tomadas pelo legislador federal no âmbito da lei 
de trânsito, decidiu transplantá-las para a legislação 
naval, como se os problemas e as contingências rela-
cionados ao trânsito de veículos terrestres e ao trânsito 
de embarcações fossem idênticos. Tal decisão, se não 
vou muito longe, pode mesmo criar embaraços na apli-
cação de dispositivos da Lei n.º 2.180, de 1954, que 
dispõe sobre o Tribunal Marítimo, uma vez que a ca-
racterização da embriaguez, ali, não está relacionada 
à presença de certa concentração de álcool no sangue. 
O mesmo ocorre, por sinal, em relação à própria Lei 
n.º 9.537, de 1997, que qualifica a embriaguez como 
circunstância agravante das infrações, mas não cuida 
de defini-la com base em índice de alcoolemia.

Antes de concluir, para que não surjam interpre-
tações equivocadas a respeito deste parecer, creio 
ser preciso destacar que não tenho qualquer simpa-
tia pelo ato de se ingerir bebida alcoólica e assumir o 
comando de um veículo ou de uma embarcação. Acho 
mesmo que a prudência, na maioria dos casos, não 
recomendaria a ingestão mesmo de pequenas doses 
de bebida alcoólica pelos condutores, especialmente 
no caso dos profissionais. A questão que se coloca 
é outra, no entanto: é a de saber se “embriaguez” é 
termo que, por si só, é capaz de expressar determi-
nado estado orgânico que se considera incompatível 
com a condução de embarcação. Ou, diversamente, 
se a incompatibilidade do álcool com a condução de 
embarcação pode e deve ser denotada por meio de 
parâmetros numéricos objetivos, como é o caso da 
concentração de álcool por litro de sangue ou de ar 
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expirado. Espero ter explicado suficientemente por que 
me alinho à primeira hipótese.

De resto, é essencial enfatizar que toda essa 
discussão em torno de como caracterizar a embria-
guez se torna secundária se ações de fiscalização 
não são levadas à frente com constância e qualida-
de, ou, também, se havendo a fiscalização, o infrator 
não chega a ser penalizado, ou o é em termos muito 
brandos. Como mostrou o primeiro ano de vigência da 
“Lei Seca” no trânsito, foi o incremento das atividades 
de fiscalização que deu ensejo a um número maior de 
autuações e a uma atitude mais contida dos condu-
tores, pelo menos até agora, com relação à ingestão 
de bebida alcoólica.

Chego, finalmente, ao voto. Por tudo o que disse, 
sou obrigado a discordar da proposta feita pelo Depu-
tado José Fernando Aparecido de Oliveira. Por outro 
lado, sou obrigado a afirmar que o tratamento hoje 
dado à matéria pela autoridade marítima é impróprio. 
O que fazer então?

Acredito que o caminho correto seja modificar a 
Lei n.º 9.537, de 1997, para que dela passe a cons-
tar proibição relativa à embriaguez na operação de 
embarcação, assim como a forma de apurá-la. Des-
sa maneira, penso que seria plausível admitir que a 
definição da embriaguez em termos de concentração 
de álcool no sangue, feita pela autoridade marítima, 
não mais poderia ser tolerada, de vez que o ato, nes-
se caso, exorbitaria do poder regulamentar, conforme 
previsto no art. 49, V, da Constituição. Nesses termos, 
ou a autoridade marítima reformularia a NORMAM 07 
ou decreto legislativo tornaria sem efeito a parte dela 
reservada à caracterização da embriaguez.

Meu voto, portanto, é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 5.610, de 2009, nos termos do substitutivo 
anexo.

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Décio Lima, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI No 5.610, DE 2009

Acrescenta dispositivos à Lei n.º 9.537, 
de 11 de dezembro de 1997, para vedar a 
operação de embarcação por quem esteja 
sob influência de álcool ou de qualquer 
substância psicoativa que determine de-
pendência. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta dispositivos à Lei n.º 

9.537, de 11 de dezembro de 1997, “Que dispõe so-
bre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob 
jurisdição nacional e dá outras providências”, para 
caracterizar como infração às normas de tráfego ope-

rar embarcação em estado de embriaguez alcoólica 
ou sob efeito de substância psicoativa que determine 
dependência.

Art. 2º A Lei n.º 9.537, de 1997, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes dispositivos:

“Art. 4º-B. Sem prejuízo de eventual co-
minação penal ou civil, o tripulante que operar 
embarcação estando sob estado de embria-
guez provocado pela ingestão de álcool ou pelo 
uso de substância psicoativa que determine 
dependência, comprovado mediante exame 
clínico durante inspeção naval, terá seu certifi-
cado de habilitação apreendido pela autoridade 
marítima e será autuado por cometimento de 
infração a esta Lei.

Parágrafo único. Se, no decorrer da ins-
peção naval, a autoridade marítima julgar que 
a operação da embarcação pode represen-
tar perigo à segurança do tráfego aquaviário, 
em decorrência da embriaguez de tripulante, 
deverá adotar uma das medidas previstas no 
inciso II do art. 16 desta Lei.”

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

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Décio Lima, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 
5.610/09, com substitutivo, nos termos do parecer do 
relator, Deputado Décio Lima. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Mauro Lopes – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Camilo Cola, Carlos Alber-
to Leréia, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, Cláudio 
Diaz, Davi Alves Silva Júnior, Décio Lima, Edio Lopes, 
Geraldo Simões, Giovanni Queiroz, Lázaro Botelho, 
Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, Ma-
rinha Raupp, Pedro Fernandes, Roberto Britto, Silas 
Brasileiro, Vanderlei Macris, Arolde de Oliveira, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, José Chaves, Lael Varella, 
Marcos Lima, Nelson Bornier e Walter Ihoshi. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.674-A, DE 2009 
(Do Sr. Zezéu Ribeiro)

Denomina Guimarães Rosa a ponte 
construída sobre o Rio São Francisco, li-
gando os municípios de Carinhanha e Ma-
lhada na BR-030, no Estado da Bahia; tendo 
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parecer da Comissão de Viação e Transpor-
tes, pela aprovação (relator: DEP. LÁZARO 
BOTELHO).

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes; Educação e Cultura e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Viação E 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em análise, elaborado pelo nobre 
Deputado Zezéu Ribeiro, pretende denominar “Ponte 
Guimarães Rosa” a ponte sobre o rio São Francisco, 
localizada na rodovia BR-030, ligando os Municípios 
de Carinhanha e Malhada, no Estado da Bahia. 

Nos termos do art. 32, XX, “a”, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, cabe a este órgão 
técnico pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao 
sistema nacional de viação e aos sistemas de trans-
portes em geral”. Quanto ao mérito da homenagem 
cívica, compete à Comissão de Educação e Cultura 
manifestar-se, nos termos da alínea “f”, do inciso IX, 
do mesmo dispositivo regimental.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas nesta Comissão.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

João Guimarães Rosa é um dos maiores e mais 
importantes escritores da literatura brasileira em todos 
os tempos, autor de “Grande sertão: veredas”, conside-
rado sua criação suprema. Nascido na cidade mineira 
de Codisburgo, em 1908, Guimarães Rosa revolucionou 
com seu texto inovador, misturando, de forma prodi-
giosa, o linguajar oral dos sertanejos e muitas raízes 
do tupi-guarani. Escreveu também “Sagarana”, com 
uma diferente concepção do mundo e mais duas ou-
tras obras-primas: “Corpo de Baile” e “Campo Geral”. 
Médico, trocou a prática da medicina pela diplomacia, 
preferindo ficar no Brasil em longos períodos para co-
nhecer a zonas rurais de Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso e Bahia. Foi eleito para a Academia Brasileira 
de Letras em 1963, mas assumiu somente em 1967, 
e morreu três dias após tomar posse. 

O projeto de lei que se encontra em análise, ela-
borado pelo nobre Deputado Zezéu Ribeiro, pretende 
homenagear este grande escritor, dando-lhe seu nome 
à ponte sobre o rio São Francisco, localizado na BR-030, 
ligando as cidade baianas de Carinhanha e Malhada. 
Essa obra já está inclusa na Relação Descritiva das 

Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, conforme a 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprovou 
o Plano Nacional de Viação (PNV). 

No âmbito da competência da Comissão de Via-
ção e Transportes, cabe registrar que o projeto de lei 
apresentado pelo Autor em questão é amparado pelo 
art. 2º da Lei nº 6.682, de agosto de 1979, que dispõe 
sobre a denominação de vias e estações terminais do 
PNV, nos seguintes termos:

“Art. 2º Mediante lei especial, e observa-
da a regra estabelecida no artigo anterior, uma 
estação terminal, obra-de-arte ou trecho de via 
poderá ter, supletivamente, a designação de 
um fato histórico ou de nome de pessoa fale-
cida que haja prestado relevantes serviços à 
Nação ou à Humanidade.”

Pelos motivos expostos, votamos favoravelmente 
ao Projeto de Lei nº 5.674, de 2009.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Lázaro Botelho, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 
5.674/2009, nos termos do parecer do relator, Depu-
tado Lázaro Botelho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Mauro Lopes – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Camilo Cola, Carlos Alber-
to Leréia, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, Cláudio 
Diaz, Davi Alves Silva Júnior, Décio Lima, Edio Lopes, 
Geraldo Simões, Giovanni Queiroz, Lázaro Botelho, 
Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, Ma-
rinha Raupp, Pedro Fernandes, Roberto Britto, Silas 
Brasileiro, Vanderlei Macris, Arolde de Oliveira, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, José Chaves, Lael Varella, 
Marcos Lima, Nelson Bornier e Walter Ihoshi. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.712-A, DE 2009 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Altera a denominação da Zona Franca 
de Manaus para Pólo de Desenvolvimento 
Econômico Incentivado; tendo parecer da 
Comissão de Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria e Comércio, pela aprovação, 
com emendas (relator: DEP. JURANDIL JU-
AREZ).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
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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 Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

O projeto em epígrafe, da lavra da ilustre Deputa-
da Vanessa Grazziotin, visa a alterar as denominações 
da Zona Franca de Manaus para Pólo de Desenvol-
vimento Econômico Incentivado e de sua Superinten-
dência – a SUFRAMA, que passaria a se designar 
Superintendência do Pólo de Desenvolvimento Eco-
nômico Incentivado. 

Em sua justificação, a nobre Autora expõe as al-
terações legais que conferiram à Zona Franca de Ma-
naus características e competências mais amplas e que 
lhe atribuíram papel mais robusto como propulsora do 
desenvolvimento econômico na Região, o que, a seu 
ver, exige a mudança de sua denominação.

O Projeto de Lei nº 5.712/09 foi distribuído em 
13/08/09, pela ordem, à Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, para exame de mérito, e à Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para 
apreciação de sua regimentalidade e juridicidade, em 
regime de tramitação ordinária. Encaminhada a ma-
téria a este Colegiado em 18/08/09, recebemos, em 
03/09/09, a honrosa missão de relatá-la. Não se lhe 
apresentaram emendas até o final do prazo regimental 
para tanto destinado, em 16/09/09. 

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, apreciar a 
matéria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às 
atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do 
Regimento Interno desta Casa. 

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Trata-se de proposição que visa a adequar a deno-
minação da Zona Franca de Manaus às suas atribuições 
e características, de forma a que sua nova designação 
reflita a dimensão econômica que de fato possui. 

A Zona Franca de Manaus – ZFM é o enclave 
de livre comércio há mais tempo implantado no País 
e a única zona franca criada até hoje no Brasil. Dife-
rentemente das duas outras modalidades, o objetivo 
do modelo de zona franca empregado em Manaus 
não se restringe ao estímulo à exportação, estenden-
do benefícios também ao comércio com o mercado 
doméstico.

Mais do que uma Zona Franca, a ZPM é um 
modelo de desenvolvimento econômico, que visa a 
integração produtiva e social da Amazônia Ocidental. 
Com esse objetivo, o enclave compreende três pólos 
econômicos: o comercial, o industrial e o agropecuá-
rio. O Pólo Comercial experimentou seu apogeu até 
o final dos anos 80, quando o Brasil ainda era uma 
economia relativamente fechada. O Pólo Industrial de 
Manaus, atualmente, possui mais de 450 indústrias de 
alta tecnologia, gerando mais de meio milhão de em-
pregos, diretos e indiretos. Po fim, o Pólo Agropecuário 
tem se expandido e abriga agroindústrias, empresas 
de beneficiamento de madeira, produção de alimento, 
entre outras. 

Observa-se, assim, que a atuação da Zona Fran-
ca de Manaus mais se aproxima da noção de “pólo de 
desenvolvimento econômico”, o que faz com que nos 
posicionemos favoravelmente à mudança de sua deno-
minação. Sugerimos apenas uma pequena modificação 
no art. 1º do projeto em comento, de forma a identificar 
geograficamente o aludido pólo, incluindo ao final de 
seu título o nome da capital amazonense.

Concordamos também com a mudança da desig-
nação da Superintendência da Zona Franca de Manaus 
(Suframa), conforme proposto no projeto em tela, desde 
que se acrescente, ao final de sua designação, a expres-
são “de Manaus” e mantenha-se sua sigla inalterada. A 
nosso ver, modificar sua sigla seria inoportuno, por se 
tratar de uma designação, há décadas, consagrada e 
reconhecida nacional e internacionalmente. 

Ante o exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 5.712, de 2009, com as emendas 
que ora apresentamos. 

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009. – 
Deputado Jurandil Juarez, Relator.

EMENDA Nº 01

Acrescente-se ao art. 1º do projeto a expressão 
“de Manaus”, após a denominação “Pólo de Desenvol-
vimento Econômico Incentivado”.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009. – 
Deputado Jurandil Juarez, Relator.

EMENDA Nº 02

Dê-se ao art. 2º do projeto, a seguinte redação:

“Art. 2º A Superintendência da Zona Franca 
de Manaus – SUFRAMA, instituída pelo Decreto-
Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, passa 
a denominar-se Superintendência do Pólo de 
Desenvolvimento Econômico Incentivado de Ma-
naus, permanecendo inalterada sua sigla. “

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009. – 
Deputado Jurandil Juarez, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente, com emendas, o Pro-
jeto de Lei nº 5.712/2009, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Jurandil Juarez. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e João 

Maia – Vice-Presidentes, Albano Franco, Capitão Assu-
mção, Edson Ezequiel, José Guimarães, Jurandil Jua-
rez, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Nelson Goetten, 
Osório Adriano, Renato Molling, Vanessa Grazziotin, 
Antônio Andrade, Armando Monteiro, Elizeu Aguiar e 
Guilherme Campos. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.744-A, DE 2009 
(Do Sr. Paulo Pimenta)

Obriga a construção e manutenção 
de estações de apoio ao usuário, no âm-
bito das concessões rodoviárias federais; 
tendo parecer da Comissão de Viação e 
Transportes, pela rejeição (relator: DEP. 
LEONARDO QUINTÃO).

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

Vem a esta Comissão o Projeto de Lei n.º 5.744, 
de 2009, proposto pelo Deputado Paulo Pimenta. A 
iniciativa altera a Lei n.º 10.233, de 2001, que criou a 
ANTT, para determinar que o contrato de concessão de 
rodovia federal contenha cláusula que obrigue o con-
cessionário a construir e manter estações de apoio ao 
usuário, localizadas às margens da rodovia, das quais 
façam parte instalações, áreas e serviços destinados 
a descanso, higiene, alimentação, obtenção de infor-
mações, comunicação telefônica e estacionamento e 
reparação de veículos. Segundo a proposta, a ANTT 
deve estabelecer padrões, normas e especificações 
técnicas relativos às estações de apoio.

Na justificação, o autor traz argumentos apre-
sentados pelo Deputado Ratinho Júnior, na defesa do 
Projeto de Lei n.º 2.101, de 2007, analisado e rejeita-
do pelo Parlamento. Em resumo, ali afirma-se que a 

maioria das instalações de apoio existentes às mar-
gens das rodovias privatizadas não está à altura do 
que esperam os usuários, de quem se cobra elevadas 
tarifas de pedágio. 

Não houve emendas ao projeto.

II – Voto do Relator

De vez que o Deputado Paulo Pimenta tomou 
a liberdade de retomar os argumentos apresentados 
pelo Deputado Ratinho Júnior em defesa da criação de 
estações de apoio aos usuários de rodovias federais 
exploradas mediante concessão, sinto-me à vontade 
para acolher os termos do parecer sobre a matéria 
proferido em 2008 pelo Deputado Jackson Barreto, 
nesta Comissão. Lembro que, na ocasião, tal parecer 
foi aprovado por unanimidade neste colegiado de mé-
rito. Vou a ele.

“É compreensível a preocupação do De-
putado Ratinho Júnior com as condições dos 
serviços prestados aos usuários das rodovias, 
especialmente àqueles que têm na direção de 
veículo um ofício. O próprio constituinte, indire-
tamente, esteve atento a essa questão: exigiu 
que se cuidasse dos direitos dos usuários e que 
os concessionários de serviço público ficassem 
obrigados a prestar serviço adequado, o qual 
a lei traduz por regularidade, continuidade, efi-
ciência, segurança, atualidade, generalidade, 
cortesia e modicidade das tarifas.

Devo confessar, no entanto, que me pa-
rece algo impertinente a exigência de que as 
empresas concessionárias de rodovias cons-
truam e administrem áreas de descanso e lazer 
nas imediações das praças de cobrança de 
pedágio, com os equipamentos e as caracte-
rísticas que a lei pretende impor.

Não são, a rigor, as estradas postas sob 
concessão que carecem de infra-estrutura de 
apoio ao usuário. Ao contrário. Elas, muito mais 
do que as exploradas diretamente pelo esta-
do, contam com amplo conjunto de estabele-
cimentos comerciais às suas margens – boa 
parte dele de bom nível -, com apoio mecânico 
e paramédico, com sistema de sinalização e 
de informação e com telefones distribuídos ao 
longo do trajeto.

Penso que se fosse o caso de levar a lei a 
dizer tipos de intervenção física que deveriam 
ter lugar nas rodovias, melhor que se come-
çasse pelas que hoje estão nas mãos do poder 
público, amiúde pior mantidas e equipadas. 
Não sendo assim, dever-se-ia estabelecer, no 
mínimo, a universalidade da exigência: o que 
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valeria para a estrada administrada pelo es-
tado valeria para a estrada administrada pela 
iniciativa privada.

Creio, todavia, que toda essa matéria é 
inadequada. Melhorias de infra-estrutura acon-
tecem na medida do aparecimento de disponi-
bilidades financeiras, dos avanços tecnológi-
cos, do correto planejamento público ou privado 
e da construção de um ambiente institucional 
favorável aos investimentos. Melhorar a infra-
estrutura não é meta que possa ser atingida 
pela simples vontade do legislador. Ainda que 
a força de impor um obrigação esteja ao nos-
so lado, os elevados custos de uma medida 
– quando não a impossibilidade de cumpri-la 
– deveriam dissuadir o Parlamento de tentar 
ir contra o tempo ou contra os fatos.”

Em razão dessas considerações, e não havendo 
fato novo que justifique um reposicionamento desta 
Comissão em relação à matéria, voto pela rejeição do 
Projeto de Lei n.º 5.744, de 2009.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009.– 
Deputado Leonardo Quintão, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 
5.744/2009, nos termos do parecer do relator, Depu-
tado Leonardo Quintão. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Mauro Lopes – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Camilo Cola, Carlos Alber-
to Leréia, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, Cláudio 
Diaz, Davi Alves Silva Júnior, Décio Lima, Edio Lopes, 
Geraldo Simões, Giovanni Queiroz, Lázaro Botelho, 
Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, Ma-
rinha Raupp, Pedro Fernandes, Roberto Britto, Silas 
Brasileiro, Vanderlei Macris, Arolde de Oliveira, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, José Chaves, Lael Varella, 
Marcos Lima, Nelson Bornier e Walter Ihoshi. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.787-A, DE 2009 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Cria o Programa Nacional de substi-
tuição de veículos automotores de trans-
porte privado individual de passageiros; 
tendo parecer da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação (relator: DEP. 
LEONARDO QUINTÃO).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Finanças e Tributação (Mérito e 

Art. 54, RICD); e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 Ii

Publicação do Parecer da Comissão de Viação E 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe cria o Programa 
Nacional de substituição de veículos automotores de 
transporte privado individual de passageiros. 

Referido programa tem por objetivo incentivar a 
troca de veículos usados com idade superior a quinze 
anos e de tecnologia defasada, a ponto de não mais 
atender às exigências de normas ambientais, por veí-
culos novos, tecnologicamente mais avançados e co-
mercializados pelas concessionárias autorizadas.

O projeto estabelece que o veículo para ser inclu-
ído no programa deverá estar em condições de uso e 
circulação, ser registrado no órgão de trânsito e estar 
em situação legal regular.

O programa proposto financiará a aquisição de 
veículos produzidos no País, que utilizem insumos pro-
duzidos localmente em percentual mínimo de 85%, e 
atendam os seguintes requisitos:

serem movidos a motor a explosão que utilize 
como combustível o álcool carburante ou etanol, ou a 
mistura deste, em qualquer proporção, com gasolina ou 
com biodiesel, ou com óleo Diesel com teor de enxofre 
inferior a 10 (dez) ppm (partes por milhão);

serem movidos a hidrogênio, a células-combus-
tível ou a eletricidade, inclusive híbridos.

No caso dos veículos descritos na primeira cate-
goria, exige-se que estejam homologados por órgãos 
certificadores como de baixa emissão de gases de 
efeito estufa, conforme dispuser o regulamento da lei 
que resultar desta proposição.

O projeto determina que os proprietários, pessoas 
físicas, dos veículos automotores de transporte indivi-
dual de passageiros, os quais tenham sido emplacados 
há mais de quinze anos, poderão receber do Tesouro 
Nacional um crédito que variará de R$ 3.000,00 (três 
mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais) conforme esta-
belecido em regulamento, proporcionalmente à idade 
do veículo. Esse crédito poderá ser utilizado na compra 
de qualquer veículo novo de produção nacional, nas 
condições pré-determinadas, e para compensar ou re-
duzir qualquer tributo, taxa ou contribuição incidentes 
na compra do veículo e no seu registro.

A variação e a gradação do valor do crédito atri-
buído serão inversamente proporcionais ao tempo de 
emplacamento do veículo a ser substituído por outro 
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novo. O valor do crédito atribuído será reajustado anu-
almente, conforme regulamento.

Fica estabelecido que o crédito será concedido 
mediante a entrega e cessão da propriedade do veí-
culo usado ao programa. Esse veículo, após a baixa 
de seu registro, será convertido em sucata, por conta 
e responsabilidade da empresa fabricante do novo 
veículo adquirido.

O projeto ainda dispõe que o crédito atribuído ao 
proprietário do veículo a ser substituído será utilizado na 
aquisição de um único veículo novo, não sendo permi-
tido acumular créditos decorrentes da entrega de mais 
de um veículo usado na compra de outro novo.

A este projeto de lei não foram apresentadas emen-
das nesta Comissão, dentro do prazo regimental. 

II – Voto do Relator

A proposta deste projeto de lei de criar um pro-
grama nacional de substituição de veículos automoto-
res de transporte privado individual de passageiros vai 
ao encontro das necessidades de renovação da frota 
de veículos no País em face das exigências da inspe-
ção técnica veicular prevista no art. 104 do Código de 
Trânsito Brasileiro, para os itens de segurança e de 
emissão de gases e ruídos.

É notória a circulação em vias urbanas e rodovias 
do País de veículos com demasiado tempo de uso, re-
fletindo-se em precárias condições de sua manutenção 
e de seu uso, o que vem a comprometer a segurança 
do tráfego e a qualidade do meio ambiente. 

Sob inspeção veicular, esses veículos seriam 
fatalmente desqualificados para a circulação. Porém, 
eles são, muitas vezes, um instrumento de trabalho 
para seus proprietários, trabalhadores cujas capa-
cidades financeiras não permitem o desembolso de 
recursos para a compra de um veículo sequer um 
pouco mais novo. 

Assim, torna-se necessário, como propõe o projeto, 
que o Governo venha a patrocinar um programa para a 
renovação da frota de veículos, a fim de garantir tanto a 
maior segurança do trânsito, como a qualidade do meio 
ambiente e a estabilidade econômica da sociedade.

Dessa forma, consideramos que o projeto de lei 
em exame é oportuno quanto ao mérito. Gostaríamos, 
no entanto, de confessar que nos parece deva ser me-
lhorada a sua técnica legislativa, para que a proposi-
ção apresente uma maior clareza. Contudo, esse é 
um aspecto a ser apreciado pela douta Comissão de 
Constituição de Justiça e de Cidadania.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PL 
nº 5.787, de 2009. 

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009. – 
Deputado Leonardo Quintão, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 
5.787/2009, nos termos do parecer do relator, Depu-
tado Leonardo Quintão. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Mauro Lopes – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Camilo Cola, Carlos Alber-
to Leréia, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, Cláudio 
Diaz, Davi Alves Silva Júnior, Décio Lima, Edio Lopes, 
Geraldo Simões, Giovanni Queiroz, Lázaro Botelho, 
Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, Ma-
rinha Raupp, Pedro Fernandes, Roberto Britto, Silas 
Brasileiro, Vanderlei Macris, Arolde de Oliveira, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, José Chaves, Lael Varella, 
Marcos Lima, Nelson Bornier e Walter Ihoshi. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.060-A, DE 2009 
(Do Sr. Vicentinho)

Estabelece mecanismos de incentivo 
para a produção, publicação e distribuição 
de revista em quadrinhos nacionais; tendo 
parecer da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática, pela apro-
vação (relatora: DEP. CIDA DIOGO).

Despacho: Às Comissões de: Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; Edu-
cação e Cultura; e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 6.060, de 2009, de autoria do 
Deputado Vicentinho pretende estabelecer incentivos 
à produção, publicação e distribuição de revistas em 
quadrinhos nacionais.

Alega o autor da matéria que, apesar de esta-
rem no mercado há mais de cem anos, os quadri-
nhos nacionais ainda não alcançaram significativo 
volume de produção, à exceção das revistas da 
chamada “Turma da Mônica”, assinados por Maurí-
cio de Souza, que quase monopolizam o mercado 
de gibis nacionais.

A proposta do Deputado Vicentinho espelha-se 
na legislação que instituiu a “cota de tela”, que obriga 
a exibição de um percentual mínimo de filmes nacio-
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nais pelas salas de cinema e que, segundo ele, é um 
importante instrumento para incentivar a produção ci-
nematográfica em nosso País. 

Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia po-
sicionar-se sobre o mérito da proposição, á qual não 
foram apresentadas emendas durante o prazo regi-
mental. Cumpre ressaltar que o projeto será ainda 
apreciado, no mérito, pela Comissão de Educação e 
Cultura e, quanto á juridicidade, constitucionalidade e 
técnica legislativa, pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 

É o relatório. 

II – Voto da Relatora

Tratados, durante muitos anos, pelos educadores 
brasileiros de forma preconceituosa, as revistas em 
quadrinhos são hoje utilizadas nas salas de aula e não 
há biblioteca que se preze que não possua uma bela 
coleção desse tipo de revista. Na atualidade, considera-
se que estimular a leitura de quadrinhos é uma forma 
efetiva de estimular o hábito da leitura. Ademais, esse 
tipo de publicação promove o contato de crianças e 
adolescentes com a cultura brasileira de uma forma 
atraente e muito barata. 

Há, contudo, um problema a ser superado: é ain-
da inexpressivo o número de títulos nacionais à venda 
no Brasil, embora haja uma participação expressiva 
dos gibis nacionais no mercado nacional de revistas 
em quadrinhos. As revistas da Turma da Mônica, por 
exemplo, vendem mais do que qualquer título estran-
geiro publicado no Brasil. .

Sendo assim, a definição de uma política gover-
namental que tenha como objetivo ampliar a produção 
de histórias em quadrinhos nacionais é certamente 
meritória. 

O projeto de lei ora em exame enquadra-se 
claramente nesse objetivo. Os incentivos propostos 
pelo Deputado Vicentinho, com certeza, estimularão o 
aparecimento de novos títulos, na medida em que as 
editoras serão obrigadas a publicarem e as empresas 
distribuidoras a comercializarem um percentual mí-
nimo de quadrinhos nacionais. Juntando-se a isso a 
possibilidade de obter financiamento governamental 
em condições mais favoráveis, também incluída na 
proposta, vemos sua aprovação como uma forma de 
traçar um futuro mais promissor para os quadrinhos 
nacionais. 

Por esses motivos, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 6.060, de 2009, na forma em que foi 
apresentado. 

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2009.–
Deputada Cida Diogo, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 
6.060/2009, nos termos do Parecer da Relatora, De-
putada Cida Diogo. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bilac Pin-
to, Bispo Gê Tenuta, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão 
Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício 
Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber 
Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nelson 
Proença, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto Pe-
reira, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, 
Zequinha Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, 
Duarte Nogueira, Eliene Lima, Fernando Ferro, Lobbe 
Neto, Nelson Meurer e Rômulo Gouveia. 

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2009. – 
Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO  

RURAL – CAPADR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quinquagésima Sexta Reunião Ordi-
nária (Audiência Pública) realizada em 17 de no-
vembro de 2009

Às quinze horas e seis minutos do dia dezessete 
de novembro 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 
Wandenkolk Gonçalves, Luis Carlos Heinze e Nelson 
Meurer – Vice-Presidentes; Anselmo de Jesus, Antônio 
Andrade, Assis do Couto, Beto Faro, Celso Maldaner, 
Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Jairo Ataide, Lu-
ciana Costa, Luiz Carlos Setim, Moises Avelino, Mo-
reira Mendes, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Valdir 
Colatto e Waldemir Moka – Titulares; Carlos Alberto 
Canuto, Edson Duarte, Eduardo Sciarra, Ernandes 
Amorim, Francisco Rodrigues, Lázaro Botelho, Márcio 
Marinho, Marcos Montes, Nilson Mourão e Washing-
ton Luiz – Suplentes. Compareceu também o Depu-
tado Dr. Rosinha, como não-membro. Deixaram de 
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comparecer os Deputados Abelardo Lupion, Benedito 
de Lira, Cezar Silvestri, Dagoberto, Fábio Souto, Fer-
nando Coelho Filho, Flávio Bezerra, Homero Pereira, 
Humberto Souto, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Lira 
Maia, Moacir Micheletto, Nazareno Fonteles, Osvaldo 
Reis, Pedro Chaves, Tatico, Vitor Penido, Zé Gerardo 
e Zonta. Justificou a ausência o Deputado Nazareno 
Fonteles. O Deputado Luís Carlos Heinze, Segundo 
Vice-Presidente desta Comissão e Presidente da reu-
nião, declarou abertos os trabalhos, cumprimentou a 
todos e esclareceu que a reunião se destinava a dis-
cutir “Esclarecimentos sobre as denúncias de altos 
gastos com diárias e passagens pelo INCRA, perfil 
dos assentamentos rurais mostrado por pesquisa do 
IBOPE, e desvios de recursos para o MST”. Prosse-
guindo, o Presidente esclareceu 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 Senhor Rolf Hackbart 
– Presidente do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA. Na seqüência, o Presiden-
te concedeu a palavra, para suas exposições iniciais, 
ao Senhor Rolf Hackbart. Dando prosseguimento, o 
Presidente concedeu a palavra ao autor do requeri-
mento nº 472/09, o Deputado Duarte Nogueira, que 
fez alguns questionamentos ao Senhor Rolf Hackbart. 
Em seguida, obedecendo à lista de inscrições para os 
debates, o Presidente passou a palavra aos Deputados 
Luiz Carlos Setim, Moreira Mendes e Assis do Couto. O 
Deputado Duarte Nogueira sugeriu que, nesse momen-
to, fosse concedida a palavra ao Senhor Rolf Hackbart 
para que respondesse aos questionamentos já feitos e 
que, em seguida, desse continuidade ao debate com 
novos questionamentos dos demais deputados inscri-
tos. O Presidente, após consulta ao plenário, manteve 
o andamento do debate como começou e prosseguiu 
lendo os nomes restantes dos Deputados inscritos 
e, na sequência, concedeu a palavra aos Deputados 
Nelson Meurer e Marcos Montes. Precisando ausen-
tar-se, o Presidente passou a condução dos trabalhos 
ao Deputado Nelson Meurer, Terceiro Vice-Presidente 
desta Comissão. Continuando o debate, foi concedida 
a palavra aos Deputados Beto Faro, Onyx Lorenzoni, 
Valdir Colatto, Anselmo de Jesus e Washington Luiz. 
Ao Deputado Assis do Couto foi concedida a palavra 
por ter sido citado anteriormente. Dando seguimento 
ao debate, o Presidente passou a palavra ao Deputado 
Doutor Rosinha, último inscrito. O Presidente passou a 
palavra ao Senhor Rolf Hackbart, que respondeu aos 
questionamentos feitos pelos deputados. O Presiden-
te concedeu oportunidade ao Deputado Valdir Colat-
to, que contestou algumas das informações passadas 
pelo Senhor Rolf Hackbart. O Presidente, em virtude 

do Plenário da Câmara dos Deputados estar em pro-
cesso de votação, informou que teria que encerrar a 
audiência e, para suas considerações finais, conce-
deu a palavra ao Senhor Rolf Hackbart e ao Depu-
tado Duarte Nogueira, que agradeceu a presença do 
convidado, mas ressaltou que o objetivo da audiência 
não foi atendido. Ainda foi concedido um minuto aos 
Deputados Valdir Colatto, que solicitou que fosse en-
caminhado pelo INCRA, por escrito, à esta Comissão 
um documento respondendo, extritamente, ao tema 
da presente reunião, e Marcos Montes. Em resposta, 
o Senhor Rolf Hackbart se comprometeu a atender à 
solicitação do Deputado Valdir Colatto e apresentou as 
suas considerações finais. Finalizando, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou os traba-
lhos às dezessete horas e cinquenta e dois minutos, 
antes, porém, convidou os membros a participarem de 
Reunião Ordinária (Deliberativa) amanhã, quarta-feira, 
dia dezoito, às dez horas, no plenário seis do anexo 
dois da Câmara dos Deputados. 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 Presidente 
em exercício, Deputado Luís Carlos Heinze  e publi-
cada no Diário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Senhoras e senhores, boa tarde. 

Declaro aberta a reunião de audiência pública 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, 
convocada para discutir as denúncias de altos gastos 
com diárias e passagens pelo INCRA, perfil dos as-
sentamentos rurais mostrados por pesquisa do IBOPE 
e desvios de recursos para o MST. 

Esta audiência pública foi proposta pelo Deputado 
Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo. 

Foi convidado para participar desta audiência, 
como expositor, o Dr. Rolf Hackbart, Presidente do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA. 

Convido o presidente do INCRA a tomar assen-
to à mesa.

Informo aos Parlamentares que o expositor terá 
o prazo de 20 minutos, prorrogáveis a juízo da Comis-
são, não podendo ser aparteado. Os Parlamentares 
inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo 
estritamente sobre o assunto da exposição pelo pra-
zo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para 
responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mes-
mo prazo. É vedado ao orador interpelar qualquer dos 
presentes. 
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Passo a palavra ao Dr. Rolf Hackbart, Presidente 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria – INCRA, pelo prazo de 20 minutos. 

O SR. ROLF HACKBART – Boa tarde a todos. 
Agradeço o convite e vou-me ater, nos meus primei-
ros 20 minutos, a fazer uma rápida exposição, apro-
veitando esta oportunidade do debate e do convite 
para prestar contas também para a sociedade e para 
o Parlamento sobre as ações de reforma agrária com 
os dados mais atualizados que temos. Proponho que 
este material seja disponibilizado para os gabinetes 
de todos os Parlamentares. 

(Segue-se exibição de imagens.)
Quais são os principais macroprocessos agrários 

que constam do programa do Governo? Duas grandes 
missões do INCRA: primeira, o ordenamento fundiá-
rio, que no meu entender é uma grande necessidade 
para o País; é dizer o que é terra pública, privada, de 
comunidade indígena e de quilombola para um proje-
to de desenvolvimento; segunda, a reforma agrária, 
que é implantar assentamentos para desconcentrar 
propriedades e produzir etc., que se subdivide em 2 
grandes ações: a obtenção de terras e a implantação 
e desenvolvimento de projetos sustentáveis.

Marco conceitual. Reforma agrária é o conjunto de 
medidas que visam promover a melhor distribuição da 
terra, mediante modificações no regime de sua posse 
e uso, a fim de atender os princípios de justiça social 
e do desenvolvimento sustentável. 

Outro conceito importante é a imissão de posse. 
A ação de imissão de posse é o meio processual (por-
tanto depende do Poder Judiciário) cabível para conferir 
posse a quem ainda não a tem, ou, nas palavras de 
Ovídio Baptista, com ação que visa a proteger “o direito 
a adquirir uma posse que ainda não desfrutamos”. 

Área destinada à reforma agrária. É o imóvel rural 
obtido independente de sua forma de aquisição, desti-
nado à implantação de projeto de assentamento. 

Candidatos. Também é um conceito importante. 
São pessoas que desejam ser beneficiárias dos pro-
grama de reforma agrária pertencentes ou não a acam-
pamentos de trabalhadores rurais que venham a se 
cadastrar no INCRA, segundo a instrução normativa.

Beneficiários. São candidatos selecionados por 
critérios definidos na legislação agrária que constituem 
a Relação de Beneficiário – RB – para assentamento 
em determinada área do município ou região. Também 
com base na Instrução Normativa nº 15, de 2004, do 
INCRA.Projeto de assentamento. É o conjunto de ações 
em área destinada à reforma agrária planejadas de 
forma interdisciplinar e multissetorial, interligadas ao 
desenvolvimento territorial e regional, definidas com 
base em diagnósticos precisos acerca do público e 

das áreas a serem trabalhadas e orientadas para a 
utilização racional dos espaços físicos e dos recursos 
naturais existentes. 

Costumo dizer sempre que um projeto de assenta-
mento, em síntese, é uma comunidade em formação.

Qual é a situação atual? Hoje o INCRA tem apro-
ximadamente 6.200 servidores ativos e 3.900 aposen-
tados. Por que o aproximadamente? Cada dia tem um 
que se aposenta, entra ou é contratado. Então, são 
6.200 servidores. 

Estrutura atual do INCRA: Presidência; Procu-
radoria Federal; 1 Diretoria de Programa; 5 Direto-
rias; 30 Superintendências Regionais; e 45 Unidades 
Avançadas. 

Este é um tema para o qual peço apoio do Con-
gresso, porque para o próximo período há muita de-
manda de Parlamentares e Governos Estaduais para 
modificar a estrutura do INCRA. Vou dar um exemplo. 
Criar superintendência no Norte do Mato Grosso. Criar 
mais uma superintendência nos Estados A, B, C ou D. 
Fazer um novo redesenho das unidades avançadas. 
Esta é uma necessidade que temos.

Números de hoje. São 8.360 projetos de assenta-
mentos implantados que estão sob a responsabilidade 
do INCRA, no Brasil inteiro, perfazendo 80.054.888 
hectares e 920.861 famílias assentadas, que cons-
tam no cadastro do INCRA. Em breve chegaremos a 
1 milhão de famílias. 

Distribuição espacial dos projetos de assentamen-
tos. Este mapa está disponível na Internet, para se ter 
uma idéia espacial dos assentamentos. Aqui o mapa 
não está tão nítido, mas não quis fazer aquele mapa 
em que se pinta o município, e sim o assentamento. 

E um dado que acho interessante para o deba-
te, puxado pelo requerimento apresentado pelos Srs. 
Deputados, é este quadro que está ao lado.

Em 1995, em 61 municípios, existiam 67 projetos 
de assentamentos numa área de 9,8 milhões de hecta-
res, perfazendo um total de 117 mil famílias; e o INCRA 
tinha 9 mil servidores. Hoje, estamos com assentamen-
tos em mais de 2 mil municípios no Brasil, com 8.360 
projetos, numa área de 80 milhões de hectares, com 
921 mil famílias e apenas 6.200 servidores. 

Isso é para dar uma idéia da estrutura do Esta-
do, do desafio da demanda e da espacialização dos 
assentamentos. 

Qual foi a evolução em 2003, 2009? Todos esses 
dados já estão disponíveis para os senhores. 

Até 2002 foram criados 5.221 projetos em 38 
milhões de hectares. Estou arredondando aqui para 
controlar o meu tempo. 

De 2003 a 2009 criamos 3.139 projetos de as-
sentamentos e incorporamos mais 42,3 milhões de 
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hectares, que perfazem hoje o estoque do INCRA de 
8.360 projetos em 80 milhões de hectares. Isso tam-
bém estabelecido na forma de gráfico.

Famílias assentadas. Até 2002: 391.380; 
2003/2009: 529.481, perfazendo um total de 920.861 
famílias assentadas. 

Aqui a evolução. De 1995 a 2009 o número de 
famílias assentadas ano a ano, período, tendência. 

Orçamento do INCRA. Aqui peguei os 5 princi-
pais programas do INCRA. Não está todo o orçamento 
do INCRA. 

Fiscalização da função social e criação de pro-
jetos de assentamentos, gerenciamento da estrutura 
fundiária, o crédito, a implantação e as ações admi-
nistrativas. Tentando contribuir para o debate, o que 
vemos? O crédito e a obtenção (a linha vermelha e a 
linha preta); a obtenção vem caindo. O crédito vemos 
lá em cima. 

Outras ações. Implantação. Notem que o verde 
está subindo. E as nossas ações administrativas es-
tão representadas na linhas debaixo: gerenciamento 
da estrutura e ações administrativas. Por este gráfico 
pode se ter uma idéia da evolução do orçamento do 
INCRA nas demais ações e quase que permanente 
em termos de administração. 

Também essa outra forma aqui, para ver o gráfico 
em termos de percentual sobre a dotação orçamentária. 
É uma outra forma de se vê, mas as tendências são 
as mesmas. Ações administrativas estão lá embaixo, 
o que na nossa hipótese mostra que há um avanço na 
eficiência do trabalho do INCRA, embora ainda temos 
muitos desafios. Os gastos administrativos em relação 
aos demais. 

Reforma agrária e meio ambiente. A política de 
reforma agrária se hormoniza com as políticas de 
preservação e recuperação do meio ambiente, espe-
cialmente no respeito às populações tradicionais e às 
sustentabilidade, ao implantar com êxito projetos de 
assentamento diferenciados. Hoje temos 4 modelos de 
assentamentos diferenciados: o PDS, que é o Projeto 
de Desenvolvimento Sustentável; o Projeto Agroextra-
tivista – PAE; as Reservas Agroextrativistas – RESEX; 
e os Projetos de Assentamentos Florestais – PAF, o 
que tem uma similaridade com o Ministério do Meio 
Ambiente. Essa nomenclatura tem a ver com FLONAS, 
com reservas e com florestas. 

A recuperação de áreas degradadas e o manejo 
sustentável dos recursos naturais também estão con-
templadas na reforma agrária por meio da ação de 
manejo de recursos naturais do PPA voltada para a 
recuperação e proteção do meio ambiente. 

A partir dos últimos anos, o cumprimento da le-
gislação ambiental faz parte da reforma agrária, tanto 

que a condição para se criar ou se implantar um pro-
jeto de assentamento é o seu licenciamento prévio, do 
ponto de vista ambiental. 

Então, já foram emitidas 1.559 Licenças Prévias 
– LP, e Licença de Instalação e Operação – LIO. Já 
protocolamos 3.817 pedidos de licenças ambientais 
para os assentamentos. Esse é um enorme desafio, 
porque quem licencia os assentamentos são os órgãos 
estaduais de meio ambiente. Via de regra, com pouca 
estrutura, pouca experiência, pouca capacidade de 
se fazer uma leitura do que é um assentamento e o 
que a construção de um prédio, de uma ponte ou de 
uma estrada. Agora, está impactando muito. Entramos 
com mais de 3.800 pedidos e até hoje só conseguimos 
cerca de 1.600 licenças prévias. Isso impacta muito no 
desenvolvimento ou não do assentamento. 

Desses projetos alternativos, criamos, nesse pe-
ríodo, 2003 a 2009, 446 projetos diferenciados, incor-
porando 118.395 famílias em 34 milhões de hectares. 
Aqui está basicamente a Amazônia Legal. Temos os 
gráficos em termos de projetos, famílias e áreas. Fis-
calização da Função Social da Propriedade, que é um 
outro forte programa do INCRA. É uma ação estratégi-
ca de Estado desempenhada pelo INCRA por manda-
do constitucional. É exercida fundamentalmente pela 
gestão do Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis 
Rurais e das vistorias de fiscalização da função social 
da propriedade. No nosso Sistema Nacional de Cadas-
tro de Imóveis Rurais há mais de 6 milhões de imóveis 
cadastrados e mais de 20 milhões de hectares visto-
riados até 2008, para o cumprimento da função social 
ou não. Parte dessas áreas ínfimas pode ou é obtida 
para fins de reforma agrária. Por meio do Cadastro e 
da Fiscalização da Função Social da Propriedade o 
INCRA fomenta a modernização e o desenvolvimento 
sustentável do meio rural brasileiro, contribuindo para 
elevar a qualidade e a produção do campo; combater 
o trabalho infantil e escravo, cumprir a legislação am-
biental e manter a paz no campo.

Aqui vemos o número de hectares. Muitos Par-
lamentares nos mandam requerimentos perguntado 
quantos imóveis, quantos hectares o INCRA vistoria de 
fato. Então, estão aqui os dados de 2003 a 2008, ano 
a ano. Quantos hectares por ano o INCRA em média 
vistoria. Não necessariamente isso vai para a refor-
ma agrária, mas para a fiscalização do cumprimento 
ou não da função social. Então, nesse período são 28 
milhões de hectares, ano a ano. Neste ano não temos 
os dados ainda, não fechou o ano. Nossa expectativa 
é de vistoriar cerca de 6 milhões de hectares. Qual é 
o meu sonho nesse ponto? Que o País, a sociedade 
brasileira, o Congresso, através dessa fiscalização, 
saiba se os imóveis rurais estão cumprindo a legis-
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lação trabalhista, ambiental, os índices mínimos de 
produtividade exigidos pela legislação.

Acesso à terra. A obtenção de terras constitui 
etapa fundamental para o êxito da reforma agrária. 
Utilizamos 3 grandes mecanismos: desapropriação 
por interesse social, com base na legislação; a com-
pra, que é o 433; e a destinação de terras publicas, 
que ainda há muitas no Brasil.

Hoje existem cerca de 180 processos de desa-
propriação de imóveis paralisados por decisão judicial, 
pendentes de recursos, que aguardam imissão de 
posse. Esse é o nosso trabalho junto com o Conselho 
Nacional de Justiça, com os juízes, com o Supremo 
Tribunal Federal, para acelerar a decisão sobre os pro-
cessos que tramitam na Justiça – ou por um lado, ou 
por outro –, para que não se criem falsas expectativas 
e se resolvam os conflitos e a demanda por terra.

Aqui é a obtenção onerosa de terras. Quanto o 
INCRA gasta ano a ano, 2003 a 2008, com o paga-
mento para obtenção de imóveis rurais. Aqui está de 
fora a recuperação de terras públicas. Então, ano a 
ano, 914.779.706, e no ano passado 703 milhões de 
reais. 

Paz no campo. Um dos objetivos, no nosso en-
tendimento, do Programa de Reforma Agrária é pro-
mover paz no campo, e passa pela redução dos con-
flitos. Há uma expressiva redução do número de con-
flitos agrários pela implementação da reforma agrária 
e ações articulados com o Poder Judiciário e órgãos 
de segurança dos Estados e Municípios. O principal 
indicador, no nosso entendimento, da Ouvidoria Agrá-
ria do Ministério, do INCRA, é a redução do número 
de mortes no campo: 42 em 2003; 9 em 2008; e 5 até 
setembro deste ano, que é muito, na nossa opinião, 
mas vem caindo. 

Aqui é o gráfico sobre redução conflitos. Aqui 
contamos os conflitos decorrentes da disputa pela 
terra, e não outros. 

Reforma agrária e desenvolvimento rural sus-
tentável.

Número de projetos. O orçamento total do IN-
CRA em 2003 era 1,5 bilhões; neste ano, em 2009, 
4,6 bilhões. Isso mostra a importância do programa no 
Orçamento Geral da União, a contribuição desta Casa 
para fortalecer o orçamento do INCRA e a prioridade do 
Governo, também em função do número de projetos, 
do número de famílias. Destaca-se o recente esforço do 
Governo no equilíbrio das metas, o que não quer dizer 
todas as metas iguais. Então, um dado que eu desta-
quei foi que em 1995, 82% do orçamento do INCRA 
se destinava à criação de assentamentos e menos de 
5% para dotá-los de infraestrutura e condições de vida 
digna – é o desenvolvimento dos assentamentos. Em 

2009, com um orçamento muito maior, de 4,6 bilhões, 
29% foram destinados à criação de assentamentos – 
mesmo não tendo fechado o ano, mas já temos noção 
dos processos – e 24% para o desenvolvimento dos 
assentamentos, tão desejado e tão requerido pelos 
Parlamentares e pela sociedade brasileira.

Vejamos este gráfico: em 1995, esse azul aqui 
era percentual do orçamento do INCRA para obtenção 
de terras, fiscalização e criação de projetos de assen-
tamentos. O que está em vermelho é desenvolvimento 
dos assentamentos. Hoje, em 2009, a diferença, quer 
dizer, 29% para fiscalização, função social e criação 
de projetos de assentamentos, e 24% para o desen-
volvimento. Nosso entendimento é de que isso é bom, 
vai no rumo de um equilíbrio, onde há priorização do 
desenvolvimento dos mais de três mil e tantos projetos 
de assentamentos no País.

A implantação é o início do desenvolvimento sus-
tentável dos projetos. O primeiro passo é a implanta-
ção da infraestrutura básica e produtiva – construção, 
recuperação de estradas, água, eletricidade. 

Resultados alcançados no período 2003/2008. 
Atendemos com recuperação, construção de estradas, 
água e energia, mais de 678 mil famílias, com mais de 
1,2 bilhões investidos nesse período. Quando falo as-
sim, eu encho a boca. Os assentados reclamam muito, 
acham que ainda é pouco. Os desafios são enormes. 
As equipes do INCRA, os servidores que estão aqui 
andam o Brasil inteiro, e, por incrível que pareça, in-
clusive na minha terra, o Rio Grande do Sul, a grande 
demanda é estrada. Não tem estrada, não tem estrada 
para escoar. E, dentro dos assentamentos, a respon-
sabilidade é do INCRA.

Orçamento investido em implantação de infra-
estrutura básica e produtiva: 61 milhões em 2003 e 
323 milhões em 2008 – infraestrutura nos assenta-
mentos. Grande parte de emendas de bancadas e de 
Parlamentares – o que mais recebo como demanda 
de Parlamentares no INCRA, e nos Estados também 
os superintendentes – vai para investimento em infra-
estrutura. A fonte é sempre o SIAFI.

Inserção produtiva e qualidade de vida. Desta-
quei aqui, no bojo dessas políticas: o crédito, 179 mil 
famílias atendidas em 2008; assistência técnica, por 
meio do PRONATER, aprovado pela Câmara dos De-
putados, mas encontra-se no Senado para aprovação: 
foram 397 mil famílias atendidas em 2008, com 150 mi-
lhões; o PRONAF, da reforma agrária: 24 mil contratos 
em 2008, com 282 milhões. Além desses instrumentos 
próprios, temos nossa parceria com a FUNASA, com a 
energia de áreas rurais. Não sei se os senhores viram 
os últimos dados do Censo do IBGE. Como melhorou 
o acesso à energia no meio rural brasileiro! E energia 
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não é só a luz para estudar ou para trazer claridade; 
é agregação de valor. 

Acesso ao mercado: PAA e CONAB, programas 
muito importantes, programas de aquisição de alimen-
tos; e o combate ao desmatamento no PRODES/IMPA/
MMA, dentre outras ações.

Ainda com relação à inserção produtiva e qua-
lidade de vida, hoje, para construção de moradia: 15 
mil reais por família; para recuperação de moradia, 8 
mil reais. 

Há muitas obras nos assentamentos. Quando 
assumimos, a construção de uma casa, em 2003, es-
tava em 5 mil reais. Agora, são 15 mil. Sob a forma de 
cooperativa, associação, consegue-se ter um resulta-
do muito bom.

Aqui estão os números. Muitos Deputados nos 
pedem. Quais são os créditos a que os assentados 
têm direito? Não vou ler tudo. Apoio inicial, 3.200 re-
ais; fomento, 3.200; apoio à mulher, 2.400; adicional de 
fomento, 3.200; semi-árido, 1.500; crédito ambiental, 
que criamos este mês, ainda para uma região do arco 
do desmatamento, e tem uma alternativa de renda de 
100 reais por família, 2.400 reais por 2 anos.

Este quadro aqui mostra a evolução dos créditos 
ao longo do tempo. Daí a importância do orçamento 
do INCRA, das ações do INCRA. O apoio inicial em 
2002, 1.350 reais; hoje são 3.200; a construção de 
casas exigia 5 mil; pulou para 15 mil; a recuperação 
de casas passou de 3 mil para 8 mil. Criamos o apoio 
mulher, criamos o adicional de fomento e criamos o 
crédito ambiental. Essas são as contas que as famílias 
beneficiadas pela reforma agrária sabem de cor e sal-
teado. Ao serem assentadas, essa é a expectativa de 
direito de acesso aos créditos e aos recursos.Famílias 
atendidas com crédito, ano a ano. Foram 770 mil famí-
lias nesse período e 179 mil no ano passado. 

Valores pagos. Nesse período de 2003 a 2008, 
4,2 bilhões de reais. É muito recurso na veia, nos mu-
nicípios, para as famílias assentadas. 

Assistência técnica. A cada ano, 300 mil, 300 
mil, 397 mil. Neste ano há a expectativa de atender-
mos cerca de 400 mil famílias. Aqui há o caso, sim, 
de a família ser atendida num ano, e no outro ano ter 
uma contagem, que se sobrepõe em parte, mas é o 
estoque de famílias. 

Recursos investidos em assistência técnica. Se 
em 2003 tínhamos 20 milhões, ano passado, 2008, 
tivemos 150 milhões de reais.

Além disso, temos o Programa Topografia e Edu-
cação no Campo. Mais de 500 mil alunos já passaram 
por ele. Neste ano já estamos com mais de 22 mil 
alunos, convênios com todas as universidades fede-
rais, principalmente no Programa de Alfabetização e 

Assistência Técnica. Apoio à agroindústria, através do 
Terra Sol.

Aqui alguns exemplos de produção de alimen-
tos da reforma agrária. Selecionei alguns projetos de 
assentamentos do Rio Grande do Sul – os senhores 
terão os dados. Maísa, no Rio Grande do Norte; no Es-
tado de Santa Catarina, São Miguel do Oeste; outros 
exemplos no Estado do Pará: Projeto de Assentamento 
Extrativista Praia Alta, Piranheira; Projeto de Assenta-
mento Extrativista na Ilha do Meio, na Ilha Queimada 
e na Ilha Baiana, no Pará. 

Outros casos aqui de compras de produtos da 
CONAB, pesquisa de qualidade de vida com assis-
tência técnica.

Regulação fundiária em quilombos. Uma das 
exigências e uma das missões do INCRA é fazer a re-
gularização fundiária. Nesse período de 2003 a 2009, 
as ações de relação fundiária atenderam 46 mil famí-
lias, expedindo os devidos títulos. E as projeções de 
2009 apontam para a superação do número de 50 mil 
famílias tituladas. Ainda mais agora reforçado com o 
programa Terra Legal.

Quilombolas. Foram expedidos já na história do 
INCRA 105 títulos de propriedade que regularizaram 
955 mil hectares, compreendendo 96 territórios em be-
nefício de 172 comunidades e 10 mil famílias quilombo-
las. Há também 90 relatórios técnicos de identificação 
e delimitação publicados que identificam 1 milhão e 
327 mil hectares, beneficiando 11.600 famílias. Exis-
tem hoje no INCRA 851 processos de regularização 
fundiária referentes às comunidades quilombolas, e há 
30 decretos desapropriatórios aguardando homologa-
ção para atender 3.650 famílias quilombolas.

Principais realizações 2003/2008. Foram cons-
truídas 144 mil casas. É muita casa, do ponto de vis-
ta do gasto, do orçamento, mas a demanda ainda é 
maior. Foram 122 mil casas reformadas. Os senhores 
não imaginam a alegria dos assentados em poder 
reformar as suas casas velhas, antigas, quebrando. 
É a recuperação e a promoção da dignidade. Foram 
21 mil quilômetros de estrada, 16 mil quilômetros de 
estradas reformadas. É pouco. Só no Rio Grande do 
Sul, agora lá na Sotal, estamos construindo 372 qui-
lômetros de estradas dentro de 21 mil hectares. E a 
estrada é tudo: para chegar, para sair, para entrar ali-
mentos, produtos.

Fornecimento de água: 108 mil famílias atendi-
das; energia, 200 mil, pelo programa Luz para Todos. 
Foram 397 mil na assistência técnica; 4,2 bilhões em 
créditos, moradia, instalação. Mais de 800 mil famílias 
tiveram acesso.

Incremento no valor do crédito da habitação. Fo-
ram 326 mil assentados atendidos pelo PRONERA, 
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204 milhões envolvendo 47 universidades e 16 insti-
tutos de escolas técnicas.

Diretrizes estratégicas. Pensando daqui para 
frente, elencamos 5 grandes diretrizes:

1) implementar a reforma agrária promovendo 
democratização do acesso à terra, através da criação e 
implementação de assentamentos rurais sustentáveis, 
da regularização das terras públicas e do gerenciamento 
da estrutura fundiária; 2) implementar a reforma agrá-
ria de forma participativa, reafirmando os princípios 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade e da eficiência, contribuindo para o fortale-
cimento das parcerias e da sociedade civil organizada. 
O INCRA sozinho não consegue. Precisamos dos Es-
tados, dos Municípios, da EMATER nos Estados, dos 
Institutos de Terra, das cooperativas etc.;

3) implementar a reforma agrária de forma a fis-
calizar a função dos imóveis, contribuindo para cum-
primento da legislação ambiental e trabalhista e para 
a promoção da paz no campo;

4) implementar a reforma agrária buscando a 
qualificação dos assentamentos, mediante licencia-
mento ambiental – que é o grande desafio –, o aces-
so à infraestrutura, ao crédito, à assistência técnica e 
demais políticas, contribuindo para a capacitação dos 
assentados, o fomento da produção agroecológica de 
alimentos e a inserção nas cadeias produtivas. 

5) pela destinação das terras públicas, demarca-
ção e titulação das terras ocupadas por comunidades 
quilombolas – é uma missão do INCRA – e pelo co-
nhecimento da malha fundiária, mediante o cadastro 
e certificação dos imóveis rurais, contribuindo para as 
políticas de inclusão social e desenvolvimento sus-
tentável. 

Conclusões. 
A importância da reforma agrária é reafirmada a 

partir dos seus impactos positivos no desenvolvimento 
econômico, social e político, constituindo-se como uma 
política central para o desenvolvimento sustentável do 
País. É uma política de inclusão social. Viabiliza o aces-
so aos direitos humanos fundamentais, contribui para 
a pacificação do meio rural, via redução dos conflitos. 
A reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura 
familiar são políticas estratégicas para o nosso Governo 
e para a produção de alimentos básicos e de qualidade 
para o mercado interno. Além do que a reforma agrá-
ria é uma política constitutiva da soberania do Estado 
brasileiro, da segurança alimentar e nutricional e da 
proteção do meio ambiente. 

Muito obrigado 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Agradeço ao Dr. Rolf. 

Passo a palavra ao Deputado Duarte Nogueira, 
autor do Requerimento nº 472/2009, que propôs a re-
alização desta audiência. 

Deputado Duarte Nogueira, V.Exa. tem 5 minu-
tos. Caso precise de mais algum tempo, também será 
concedido, tal como fiz para o Dr. Rolf, para comple-
mentar, na proporção devida. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, inicialmente 
quero agradecer a vinda do Dr. Rolf a esta Comissão 
para que ele pudesse nos prestar esses esclareci-
mentos. No entanto, antes de iniciar as nossas inda-
gações, eu queria dizer 2 coisas: os dados que o Dr. 
Rolf traz tem como base o ano de 1995, no início do 
Governo anterior. Mas os dados apresentados sobre o 
atual Governo têm como base 2009 – portanto, 7 anos 
depois do atual Governo iniciar a sua gestão, o que, 
obviamente, na primeira impressão, parece espelhar 
um crescimento grande. 

No entanto, já ouvimos muitos movimentos so-
ciais, ligados inclusive ao MST, dizendo que o atual 
Governo faz muito menos do que fez o Governo do 
FHC, o qual tanto combateram. 

E sobre a questão da paz no campo, os dados 
mais recentes apontam que as invasões e a violência 
no campo têm aumentado, e não diminuído. 

Mas eu quero aqui passar às indagações que 
foram objeto desta nossa reunião.

Primeiro: o gasto do INCRA com passagens, 
diárias e hospedagens. E eu quero iniciar falando so-
bre este ponto porque o Correio Braziliense publicou 
matéria que aponta gastos da ordem de 25 milhões 
de reais. E fomos checar os dados. Resultado: eles su-
peram 50 milhões de reais, entre diárias e passagens 
aéreas. Depois de toda essa exposição do Presiden-
te do INCRA, na condição de engenheiro agrônomo, 
agricultor e membro desta Comissão, muitas vezes, 
Presidente Luis Carlos Heinze, quando recebemos 
aqui representantes da agricultura familiar, das coo-
perativas, de entidades como a CNA e OCB, enfim, de 
todos os segmentos da agricultura familiar, pequena, 
média e empresarial, todos trazem os seus dados, mas 
apresentam aqui as suas produções, produtividades 
e rendimentos com o feijão, o milho, o arroz. E essa 
apresentação trouxe apenas os dados sobre investi-
mentos em casa, infraestrutura, de apoio de vários 
milhões de reais, mas não trouxe a produção ou pro-
dutividade desses assentamentos. 

E isso nos chama a atenção porque o gasto com 
diárias, passagens e hospedagens do INCRA passou, 
de 2003, de um total de 24 milhões, 189 mil e 182 re-
ais – dados do SIAFI – para 59 milhões, 11 mil, em 
2008. E até agora, conforme dados SIAFI de 14 de 
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novembro – portanto, do último sábado –, apontam, 
em 2009, o valor de 50 milhões, 809 mil e 29 reais. Ou 
seja, pelos levantamentos que a nossa assessoria fez, 
o INCRA gasta per capita, em relação ao seu número 
de funcionários, mais do que a quase totalidade de 
qualquer órgão governamental, inclusive dos Ministé-
rios de Educação, Saúde e assim por diante.

Portanto, quero iniciar meu questionamento ao Dr. 
Rolf, a quem faço as seguintes perguntas: qual o nú-
mero de assentamentos novos realizados pelo INCRA 
de 2003 até hoje? Em que percentual cresceram? E o 
crescimento se deu no mesmo índice das passagens 
aéreas gastas?

Em que atividade do INCRA são gastas as di-
árias e as passagens? O INCRA paga passagens e 
diárias a colaboradores eventuais que não sejam os 
seus funcionários? Quais as finalidades?

O jornal Folha de S. Paulo publicou que o progra-
ma federal Terra Legal, que pretende regularizar cerca 
de 67 milhões e 400 mil hectares da União na Amazô-
nia, já detectou tentativas de uso de laranjas, falta de 
estrutura e boicotes de agricultores e administradores 
locais. O que diz o relatório da Rede de Inteligência 
Fundiária sobre o projeto do próprio Governo Federal 
ao qual a Folha teve acesso?

E quanto ao outro ponto de nossa reunião, que 
diz respeito à ineficiência dos assentamentos rurais, 
há uma pesquisa do IBOPE sobre a qual o INCRA já 
manifestou contrariedade. Li uma matéria noticiando 
que está sendo feito um levantamento pelo próprio IN-
CRA, para verificar qual é, de fato, essa produtividade 
e gostaria de indagar também em que pé se encontra 
esse levantamento, para que possamos posteriormente 
compará-lo aos dados da pesquisa do IBOPE.

Mas, de acordo com a pesquisa do IBOPE, 72,3% 
dos assentados dizem não produzir o suficiente para 
gerar renda familiar. E cerca de 60% dos assentamen-
tos, em tese, produtivos, apenas 27,7% produzem 
o necessário para o consumo da família. E 49% da 
renda dos assentados vêm de atividades diversas da 
produção rural. 

O que nos chama a atenção é que a apresenta-
ção do Dr. Rolf aponta que neste momento, segundo 
os dados que nos trouxe, o INCRA está atendendo 920 
mil 861 famílias assentadas pela reforma agrária. E o 
crédito a essas famílias, em 2006, foi de 142 milhões; 
depois foi 192 milhões e caiu, recentemente, para 179 
milhões. No entanto, o Dr. Rolf diz que está havendo 
– ele utilizou um termo interessante – um “recurso na 
veia”. Mas nos parece que esse “recurso na veia” não 
está sendo suficiente para que os assentamentos pos-
sam ser produtivos. E neste Parlamento, em conver-
sa com colegas de outros Estados que conhecem a 

realidade da agricultura brasileira, por vezes nos per-
guntamos se não seria, talvez, mais adequado para 
o Estado brasileiro, tendo em vista a enorme inefici-
ência na gestão dos assentamentos e na capacidade 
de colocá-los para a sustentabilidade, até porque eu 
discordo que um assentamento seja uma rede de in-
formação. O assentamento, na verdade, é um dos elos 
da cadeia de um setor produtivo e, pelas suas carac-
terísticas, tem que receber por parte do Governo e do 
setor público uma atenção diferenciada para que ele 
possa sair da sua situação de assentamento para a 
situação de sustentabilidade. Mais do que uma agricul-
tura de subsistência, mas alguma coisa que permita a 
ele, a médio e longo prazos, ter renda suficiente para 
o seu autossustento e da sua família e que ele possa 
se viabilizar economicamente como agricultor de qual-
quer parte do nosso País. 

Falando dessa ineficiência dos assentamentos, 
Sr. Presidente – já caminhando para o encerramento 
das minhas indagações –, pergunto o seguinte: a pes-
quisa do IBOPE mostrou que cerca de 56% dos assen-
tados não possui o suficiente para gerar a sua própria 
renda. O INCRA está prestando assistência à esses 
assentados no que se refere à produção? Quais são 
os programas do Governo para a melhoria de renda 
desses assentados? 

Por fim, tendo em vista que as informações dos 
jornais nos trazem que pessoas ligadas à direção do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra estariam sen-
do contratadas pelo Governo, eu gostaria de consultar 
o Sr. Rolf, Presidente do INCRA, se tem conhecimen-
to sobre a razão de a direção do MST insistir em se 
manter na clandestinidade. 

Hoje já é de sabido que um ex-membro do MST 
estaria alojado no 4º andar do Palácio do Planalto, 
que agora está em reforma. Ele deve estar lá no Cen-
tro Cultural do Banco do Brasil. Ele se chama do Sr. 
Neuri Luiz Mantovani e estaria atuando como Asses-
sor Especial da Subchefia de Assuntos Parlamentares 
da Presidência da República. Eu gostaria de saber se 
o senhor tem essas informações, se pode confirmá-
las ou não. 

Agradeço ao Presidente a tolerância e me reservo, 
depois das perguntas, sendo necessário, poder fazer 
as minhas réplicas, se possível. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Dando sequência, passo a palavra ao Deputado 
Luiz Carlos Setim para as suas indagações, pelo pra-
zo de 3 minutos. 

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS SETIM – Sr. 
Presidente da Comissão e Sr. palestrante, Dr. Rolf 
Hackbart, Presidente do INCRA, assisti à apresen-
tação de V.Sa. e só temos de parabenizá-lo. Não só 
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V.Sa., mas todo o Governo, por tudo o que têm feito 
aqui, de acordo com o demonstrado. Mas parece que 
não é bem isso, pelas indagações do Deputado Du-
arte Nogueira. 

Anotamos algumas coisas que gostaríamos de 
esclarecer. V.Sa. se refere a cadastrados. Acredito que 
a pessoa cadastrada é aquela que realmente tem inte-
resse. São candidatos que desejam ser beneficiados 
no programa da reforma. E temos também os bene-
ficiários. Quando beneficiário, ele já é um cadastrado 
selecionado. Seria isso?

Nós falamos também em assentamento. O as-
sentamento é aquele já especificado, dentro de área 
de 80 milhões de hectares. Nessa contagem estão as 
invasões ou assentamentos? Seriam áreas ainda não 
definidas pelo INCRA ou invasões? Eles são cadastra-
dos, beneficiários ou são invasores? Sobre essas 921 
mil famílias que foram apresentadas – acho esse um 
número expressivo –, o que consta? Esse é o total de 
pessoas que hoje estão em assentamentos? Porque 
quando se fala em assentamento não se sabe bem se 
é o assentamento regularizado, ou em terra do INCRA, 
ou em terra invadida, ou em terra em discussão, ou em 
terra ainda não definidas? Essas 921 mil famílias são 
aquelas que realmente já têm o título de produtor ou de 
pessoa participante da reforma agrária? Os assentados 
são os regularizados ou são os invasores? 

Quando V.Exa. cita os 80 milhões de hectares, 
observa-se que há muitas áreas ainda em discussão. 
Quanto o INCRA calcula que precisaria, além dos 80 
milhões de hectares, para chegar a uma reforma agrá-
ria compatível com aquilo que nós desejamos? Digo 
nós a população brasileira e, principalmente, aqueles 
produtores que muitas vezes ficam sujeitos a essas 
invasões. 

Outra indagação que faço é quanto a todas essas 
áreas já ocupadas. V.Sa. referiu-se ao ensino, à educa-
ção dessas pessoas, mas o que observamos, muitas 
vezes – agora estou meio confuso, e por isso é que 
quero esse esclarecimento –, é que não sabemos se 
se trata de assentado, de beneficiado ou de cadastra-
do. Quais são os que têm assistência educacional no 
currículo oficial de ensino público? Temos informações 
de que em assentamentos ainda não regularizados há 
escola pública do município, em outros há escolas do 
próprio INCRA, escolas que não fazem parte da rede 
de ensino do município. 

A última indagação que faço: esse processo de 
reforma agrária tem evoluído, acredito que nos orça-
mentos e nos números de famílias apresentados, mas 
nós sentimos – e acho que V.Sa. também sente – uma 
dificuldade muito grande no processo de regularização 
dos assentamentos, na desapropriação de terra, no 

número de invasões, no número de pessoas que estão 
em busca desse pedaço de terra. Então, na opinião de 
V.Sa., se essa reforma agrária fosse municipalizada, 
não seria mais inteligente e viável que ela fosse con-
cretizada nos limites geográficos de cada município? 
Observamos em vários Estados brasileiros que, muitas 
vezes, nem existe tanta gente, e quando se vê já se for-
mou lá assentamento de 100 famílias, 200 famílias, 500 
famílias. Se ela fosse municipalizada, não seria mais 
viável? Será que o Prefeito, ou Vereador, ou chefe, ou 
representante de sindicato rural, ou padre, ou juiz, ou 
alguém não teria muito mais condição de saber quem 
realmente tem direito, quem merece, quem realmente 
é trabalhador rural?

São essas as indagações, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Dando sequência, concedo a palavra ao Depu-
tado Ernandes Amorim. (Pausa.) Ausente.

Deputado Celso Maldaner. (Pausa.) Ausente.
Deputado Moreira Mendes. S.Exa. disporá de 

até 3 minutos.
O SR. DEPUTADO MOREIRA MENDES – Sr. 

Presidente desta Comissão, ilustre Presidente do IN-
CRA, Dr. Rolf, eu me lembro que uma das primeiras 
providências quando retornei a este Congresso, agora 
como Deputado Federal, foi a de solicitar uma audi-
ência com V.Sa. para tratar de assuntos do meu Esta-
do, Rondônia. Aproveito para dizer que fui muito bem 
recebido. Eu lamento não ter podido ouvir toda a sua 
explanação, porque presidia 1 Comissão Especial na 
sala ao lado. Mas como eu, de certa forma, conheço 
muito essa questão do INCRA, quero aqui fazer algu-
mas considerações.

Primeiro, quero dizer que o INCRA tem papel 
relevante na história do meu Estado, Rondônia, um 
Estado hoje pujante, forte, porque a colonização foi 
feita exemplarmente pelo INCRA. Mas, infelizmente, 
na minha avaliação, com todo o respeito, o INCRA de 
hoje está muito longe do INCRA daquela época, que 
promoveu a colonização, que assentou famílias, que 
abriu estradas, que deu infraestrutura, que deu escola. 
Enfim, o INCRA ficou muito distante disso tudo. Hoje, 
infelizmente, o INCRA do meu Estado só se presta a 
distribuir cesta básica e, pior, cadastrar famílias para 
serem atendidas pelo Bolsa Família. Digo tudo isso, Sr. 
Presidente, com espírito construtivo. Eu vou repetir: se 
uma instituição merece uma estátua em homenagem 
aos desbravadores do nosso Estado, essa instituição 
é o INCRA, pelo trabalho que fez. Mas, infelizmente, 
está muito longe desse seu papel. 

Vou dar aqui alguns exemplos e deixar questio-
namentos, para que V.Sa. possa responder. Veja só: 
sentimos claramente uma “ideologização” do instituto. 
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Ele deixou de ser uma instituição de atendimento ao 
povo, para, claramente, defender uma bandeira dos 
chamados movimentos sociais, como se o resto do 
País e todas as entidades não fossem importantes no 
contexto. Ele traz consigo esse ranço da separação, do 
grande com o pequeno, como se produtor rural fosse 
apenas o pequeno da agricultura familiar, o beneficiário 
da reforma agrária, e todos os outros não o fossem. 
Traz o ranço de perseguir aqueles que tinham um pe-
daço de terra e compraram de alguém que, lá no pas-
sado, foi beneficiado com a reforma agrária, mas que, 
por incompetência do Governo, teve de abandoná-lo. 
O agricultor ou abandonou ou vendeu aquele pedaço 
de terra porque não tinha como produzir, porque não 
havia estrada, escola, energia. Agora, o INCRA, em 
vez de cumprir o seu papel de fazer reforma agrária, 
está exatamente querendo tomar a terra daquele que 
está produzindo. Vai tomá-la para quê? Para nada! Ele 
dará na mão de outra pessoa, que vai continuar não 
produzindo, ou vai aproveitar um pedaço de terra pro-
dutiva para tentar produzir. Esse é um aspecto. 

V.Sa. disse aqui que não há mais conflito. Real-
mente me lembro que não há no meu Estado grandes 
conflitos de terra e coisas desse tipo, o conflito que 
existe hoje é causado pelo próprio INCRA – e V.Sa. 
tem que entender isso –, porque permite que funcio-
nários seus, ideologicamente, enfrentem as pesso-
as que estão ocupando os seus lotes. Há casos, por 
exemplo, de parceleiros que receberam os seus lotes 
e, por trabalharam dia e noite, todo o tempo, de sol a 
sol, conseguiram comprar a terra do seu vizinho do 
lado, que não a trabalhava, e a do outro, e a do outro, 
e a do outro, e hoje o cidadão possui 2 lotes, 3 lotes, 
4 lotes, com área de 200 hectares, 300 hectares. O 
INCRA, em vez de promover assentamento e reforma 
agrária, está tentando tomar a terra dessas pessoas 
que estão lá produzindo. Acho que isso não é correto. 
Outro questionamento que quero fazer a V.Sa.: vários 
processos de desapropriação não conseguem sair do 
mesmo estágio. Há gente ocupando terras tidas como 
particulares, e a coisa não vai nem para a frente nem 
para trás. Na minha avaliação, falta esse espírito de 
colaboração do INCRA para entender que todos são 
importantes nesse contexto: o grande, o pequeno, o 
que tem muito, o que tem pouco, e procurar cumprir a 
lei, mas despidos desse ranço ideológico. Isso é uma 
coisa que nos tem incomodado muito em Rondônia. 
Falo somente em nome do meu Estado, porque não 
posso opinar sobre os outros Estados. Lá, hoje, acre-
dite V.Exa., o grande problema que nós temos com a 
questão fundiária é exatamente a inoperância do IN-
CRA, que deixa de cumprir o seu papel. A população 
até sabe o dia em que o caminhão da cesta básica do 

INCRA passa para fazer a distribuição à população 
em via de ser assentada. Acho que não é esse o pa-
pel do INCRA. 

Quero registrar esse o fato, mas não faço isso 
com rancor, nem com falta de respeito. Repito que sou 
testemunha viva do papel fundamental do INCRA na 
formação deste Estado forte, pujante, que é o nosso 
Estado de Rondônia, no qual o resultado da distribui-
ção de pequenas propriedades foi positivo. Mas deu 
certo porque houve apoio. Hoje não dá porque parece 
que manifestamente não se quer resolver o problema 
da reforma agrária no País. 

Essa é a minha opinião, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Dando sequência à reunião, Deputado Anselmo. 
(Pausa.) Ausente. 

Deputado Assis do Couto.
O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Obriga-

do, Presidente, Deputado Luis Carlos Heinze. Quero 
cumprimentar o Presidente do INCRA, Sr. Rolf Ha-
ckbart, que fez uma belíssima explanação e nos deu 
uma aula sobre a situação atual da reforma agrária e 
do INCRA no País. 

Começo dialogando principalmente com os no-
bres pares e com a imprensa. Algo me chama aten-
ção: estamos em uma época em que devemos ser 
defensores cada vez mais da terra com gente e não 
de terra sem gente, pelos dados apresentados pelo 
INCRA, na pessoa do Sr. Rolf, e pelo IBGE, pelo que 
divulgou recentemente. 

Todas as polêmicas que essa divulgação do IBGE 
provocou foram relevantes para fazermos um debate 
sobre o tema no Brasil, principalmente sobre a impor-
tância da agricultura familiar. Para mim, reforma agrária 
– esse é o meu conceito – é um processo de acesso 
à terra para se aumentar o número de agricultores fa-
miliares do Brasil, como ocorreu em todo o mundo. O 
Censo de 2006 nos trouxe esse debate. 

Quero falar agora a respeito da ideia da produ-
tividade, da eficiência e da ineficiência em relação 
à terra. Veja, o IBGE mostra que com menos de um 
quarto das terras agricultáveis do País, com base na 
Lei nº 11.226, a agricultura familiar é responsável por 
40% do valor bruto da produção agropecuária do País. 
Mas o Censo mostra – isso é importante e repito a 
cada reunião – que a agricultura familiar em 1 hecta-
re de terra é capaz de produzir mais de 700 reais de 
renda ao ano, enquanto a não familiar um pouco mais 
de 300 reais ao ano. 

É importante nos determos mais nesse ponto. Se 
há ineficiência nos assentamentos de reforma agrária... 
Quando falamos de assentamentos de reforma agrá-
ria, os pouco mais de 920 mil assentados, conforme 
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dados apresentados pelo Presidente do INCRA, com-
põem o universo de 4,5 milhões de famílias que vivem 
no campo. Ou seja, quando o IBGE fez a pesquisa, 
não perguntou se era assentado ou se não era, mas 
perguntou, em relação à propriedade, qual o tamanho 
e se havia empregado ou não. Esses quase 1 milhão 
de famílias estão no campo da agricultura familiar. 
Elas estão contidas nesses dados da produtividade 
aqui apresentada, de quem é capaz de tirar mais de 
700 reais de renda ao ano por 1 hectare, comparati-
vamente àqueles que tiram pouco mais de 300 reais 
por 1 hectare de renda ao ano. Quando falamos aqui 
em produtividade, na eficiência ou na ineficiência da 
produção agropecuária, temos que olhar para isso! 
Ora, eu sei – e disso tenho consciência – que muitos 
pequenos agricultores, em assentamentos de reforma 
agrária, esses que têm pouco menos de um quarto 
das terras agricultáveis do País nas mãos, esses 4,5 
milhões de famílias, têm muitas pequenas proprieda-
des, além das condições em que estão as terras, que 
são as piores, as menos produtivas.

Em qualquer lugar em que se olhar o pequeno 
agricultura é o que tem as piores terras. Portanto, há 
baixa produtividade, sim, em muitas dessas proprieda-
des, mas temos a obrigação de incentivar a atividade 
e dar-lhes assistência técnica, crédito, energia elétri-
ca, estrada, para que eles aumentem a produtividade 
e a produção. 

Agora, ficar olhando focadamente apenas para 
esse lado é um erro. E esta Comissão, Presidente, não 
pode cometer este erro, porque também devemos olhar 
para as médias e grandes propriedades, porque temos 
aqui uma parte que é altamente produtiva, eficiente, que 
paga bem o salário, que respeita as leis trabalhistas, 
mas nós temos uma grande parte que esse discurso 
aqui, Deputado Duarte Nogueira, quer encobrir: a parte 
que tem grandes extensões de terra, que é ineficiente, 
é improdutiva, maltrata os empregados e causa uma 
série de problemas ambientais. 

Então, por que ficamos aqui condenando os pe-
quenos que produzem pouco e não olhamos os gran-
des que não produzem quase nada? Que bem eles 
fazem para o País? E por que vamos colocar toda a 
sociedade contra essa gente, contra os pequenos as-
sentados que não produzem, porque são ineficientes 
e que, segundo alguns, poderiam ganhar Bolsa Famí-
lia e fazer outra coisa? Será que queremos acobertar 
essa chaga no País, que são as grandes propriedades 
extensivas que produzem pouco e, além disso, criam 
problemas ambientais? 

Volto a dizer que temos, Deputado Luiz Carlos 
Setim, um setor do empresariado que é eficiente, que 
respeita as leis trabalhista e ambiental, como também 

temos a agricultura familiar. Mas por que essa ânsia, 
essa coisa de olhar só para os pequenos?

Então, gostaria de deixar apenas essa obser-
vação.

E apenas comento mais um ponto que foi colo-
cado aqui, Deputado Duarte Nogueira, porque acho 
que cheira não só a uma tentativa de criminalização 
de movimentos sociais, mas de pessoas. A citação de 
V.Exa. sobre uma pessoa chamada Neuri Mantovani 
revela uma situação de preconceito. Daqui a pouco 
vão falar de mim e da minha esposa, que por muitas 
vezes esteve em acampamento da reforma agrária, 
foi da coordenação do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, embora não tenhamos hoje qual-
quer ligação. E eu também passei semanas e sema-
nas nessa luta. E isso é crime? Eu cometi algum crime 
em razão disso? Vamos parar com esse preconceito, 
isso não é bom. 

Acho que o Lula, mais uma vez, foi feliz em sua 
fala nesta semana em relação ao ex-Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, pois deve-se pensar mais 
com a cabeça, agir mais com a cabeça e menos com 
o fígado. Acho que esse problema deve ser tratado 
dessa forma. 

Acho que não podemos caminhar em direção 
à criminalização dos movimentos, das instituições e, 
agora, também das pessoas, porque um dia fizeram 
parte da coordenação de tal movimento ou participaram 
de uma reunião de não sei o quê. Onde está o crime? 
Quero saber onde está o crime disso?

Portanto, mais uma vez, Presidente Rolf, parabéns 
pela colocação. Já disse em outra audiência aqui que 
os senhores têm uma das missões mais difíceis não 
só deste Governo, mas do Estado brasileiro.

Acho que a sociedade brasileira deve fazer um 
grande movimento para reverter essa posição de mar-
ginalização, de criminalização daqueles que lutam por 
um pedaço de terra, daqueles que produzem a maior 
parte da comida que vai para a mesa do brasileiro. E 
mais ainda: essa criminalização está sendo feita por 
gente que sempre viveu na cidade grande e não per-
cebe que a concentração de terra, a falta de reforma 
agrária, a falta de política para a agricultura familiar é 
o que está inchando cada vez mais as grandes cida-
des e criando os problemas de marginalização nos 
grandes centros urbanos.

Muito obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Dando sequência, concedo a palavra ao Depu-
tado Nelson Meurer.

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – Pre-
sidente, pela ordem. Apenas para uma questão de co-
nhecimento sobre o andamento da reunião. Ouvimos 
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o Dr. Rolf, em seguida a mim, autor do requerimento, 
e outros Parlamentares. Indago: V.Exa. não poderia 
passar a palavra ao Dr. Rolf para responder parte dos 
questionamentos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Posso consultar o Plenário. É de praxe, Deputa-
do Duarte Nogueira, que todos possam se manifestar. 
Mas posso consultar o Plenário e, se os colegas assim 
entenderem...

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – Faça 
todos. É mais rápido.

O SR. DEPUTADO BETO FARO – Uma ques-
tão de ordem, Presidente. Estamos prestes a entrar 
na Ordem do Dia e, se não permitirmos a todos o uso 
da palavra, não haverá tempo. Eu quero falar, assim 
como outros. Acho que seria bom se todos pudessem 
se manifestar e, depois, haveria um tempo maior ao 
Dr. Rolf, se for o caso.

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – Mas 
não vamos deliberar nada. Não haverá deliberação. 
Podemos ficar aqui, sem problemas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Desde a exposição do Rolf eu tenho concedido 
a palavra a todos. Estou permitindo que todos falem. 
Estamos aqui para isso. O Deputado Duarte Noguei-
ra disse que nada será deliberado em plenário e que 
podemos seguir aqui até às 18h. 

Portanto, estão inscritos os Deputados Nelson 
Meurer, Marcos Montes, Beto Faro, Onyx Lorenzoni, 
Washington Luiz, Dr. Rosinha, Valdir Colatto e deve 
retornar à Comissão o Deputado Anselmo de Jesus.

Posso deliberar. Não há problema. 
Podemos continuar?
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER – Po-

demos. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – O Deputado Nelson Meurer terá a palavra.
Peço a todos os oradores que se atenham ao 

tempo de 3 minutos. Embora eu tenha deixado todos 
extrapolarem o tempo, peço que sejam todos mais ob-
jetivos e sucintos em suas ponderações. 

Concedo a palavra ao Deputado Nelson Meu-
rer.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER – Presi-
dente Luis Carlos, Presidente Rolf, ouvi diversos compa-
nheiros se manifestarem, mas acho que não podemos, 
de forma alguma, jogar os erros de uma categoria em 
cima de outra. Acho que cada um deve procurar corrigir 
e consertar as suas falhas para que as coisas andem. 
Se por um lado o agronegócio brasileiro produz e dá 
um superávit de 49 bilhões de dólares para o nosso 
País, por outro lado a agricultura familiar produz o ali-
mento que chega até a mesa dos brasileiros. 

Os 2 segmentos são extremamente importantes. 
Mas o que se deve colocar com clareza, sem dúvida, 
é que quem produz verdadeiramente os alimentos que 
chegam à mesa dos brasileiros são os agricultores fa-
miliares não assentados. Eles produzem mais de 90% 
da alimentação que chega à mesa dos brasileiros. O 
sudoeste do Paraná, por exemplo, Dr. Rolf, é uma re-
gião onde a propriedade média fica em torno de 15 a 
17 hectares. A reforma agrária naquele Estado foi feita 
há muitos anos, e não por assentamento. Houve um 
mínimo de assentamento na região do Município de 
Marmeleiro. A agricultura familiar que ali se encontra é 
oriunda dos pais que tinham 40 ou 48 hectares de terra, 
pois os filhos ficaram nas propriedades, dividiram-nas 
em 4 partes e as transformaram em 4 propriedades 
em agricultura familiar. E é isso o que verdadeiramen-
te acontece. Mas ninguém está reclamando das rei-
vindicações do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra por espaço, pela reforma agrária. Estamos 
reclamando daqueles momentos de vandalismo, como 
ocorreu em São Paulo, onde invadiram a propriedade 
e derrubaram o laranjal para mostrar à imprensa o que 
estavam fazendo, sendo que entre as linhas do laranjal 
poderiam plantar o feijão e o que mais quisessem. O 
que não pode se repetir é o que ocorreu no Pará, com 
a invasão daquelas fazendas. E a Governadora do PT 
condenou aquele ato, assim como o Presidente Lula, 
pois em vez de reivindicarem as terras, os integrantes 
do movimento usaram de vandalismo para dificultar, in-
clusive, o Governo e o Presidente Lula, que realmente 
trabalha e luta por justiça tanto no campo quanto em 
todos os segmentos da sociedade.

Então, temos de analisar bem e verificar essa 
questão. Ninguém culpa ninguém ou é contra os que 
reivindicam a terra e muitas vezes têm de fazer pres-
são. Mas a pressão deve ser feita dentro da lei e não 
fora dela. Os 2 segmentos são importantes, sendo que 
um dá 49 bilhões de dólares de superávit, enquanto 
o do Brasil, no total, é muito menos que isso. O que 
seria do crescimento do comércio se não houvesse 
o superávit do agronegócio? O que seria do brasilei-
ro se não existisse a agricultura familiar para colocar 
o alimento na mesa do trabalhador? Isso tem de ser 
bem enfatizado.

Dr. Rolf, quero fazer duas perguntas ao senhor. 
Tenho recebido, no meu gabinete do sudoeste do Pa-
raná, em Francisco Beltrão, diversos agricultores de 
assentamento em Honório Serpa e Saudade do Igua-
çu, que têm grande número de assentados. Eles es-
tão há mais de 12 anos naquelas propriedades, mas 
até hoje o INCRA não legalizou, não titulou as terras. 
Toda semana, agricultores vêm falar comigo, recla-
mando porque não têm direito a financiamento, estão 
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passando necessidades e sem condições. Aqueles 
que lá restaram querem trabalhar porque são verda-
deiramente agricultores e precisam da titulação para 
reivindicar financiamentos e produzir para o sustento 
e para ajudar na alimentação das famílias brasileiras. 
É preciso dar-lhes condições, mas até hoje, passa-
dos 12 anos, o INCRA ainda não legalizou as terras. 
Eles têm de dar seguimento aos financiamentos para 
investir na propriedade. 

Outro ponto vem ao encontro da pergunta do 
Deputado Luiz Carlos Setim: por que o INCRA não 
municipaliza o cadastramento dos agricultores que rei-
vindicam um pedaço de terra, para que eles continuem 
vivendo da agricultura? Seria o caminho mais justo, pois 
evitaria um monte de problemas que vêm acontecendo 
com relação à reforma agrária. O Prefeito, o secretá-
rio e as demais autoridades que estão no município 
conhecem aqueles que realmente são sem-terra, têm 
perfil de agricultor e precisam de um pedaço de terra. 
Por que o INCRA não facilita tudo isso e municipaliza 
o cadastramento dos que reivindicam terra?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Em sequência, tem a palavra o Deputado Mar-
cos Montes.

O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES – Obri-
gado, Presidente Luis Carlos Heinze.

Dr. Rolf Hackbart, é um prazer recebê-lo aqui.
Inicialmente, parabenizo o Deputado Duarte No-

gueira, autor do requerimento de convite ao senhor 
para estar aqui, porque acho que este é o momento 
para esclarecimentos e explanações.

Tentarei ser rápido, Presidente Heinze. Regis-
tro, primeiramente, que tenho profundo respeito pelo 
Deputado Assis do Couto, mas acho que S.Exa. está 
equivocado ao falar que somos contrários ao pequeno 
agricultor, àquilo que chama de agricultura familiar. O 
próprio Presidente Lula, ao falar recentemente, pe-
los jornais, sobre a questão climática, não está mais 
querendo diferenciar agricultura familiar das demais. 
O Deputado Nelson Meurer disse muito bem: peque-
no agricultor são todos aqueles que estão, a décadas, 
trabalhando na sua terra. Então, acho que o Deputado 
Assis do Couto incorreu em equívoco quanto a essa 
questão de que somos contrários ao pequeno agricul-
tor ou à agricultura familiar.

Também, Deputado Assis do Couto, quero ver 
os números sobre os 700 reais por hectare/ano para 
todos os pequenos trabalhadores rurais. Quero saber 
se aquele que tira leite, aquele que tem 30 hectares, 
40 hectares e tem algumas vaquinhas de leite ganha 
700 reais por hectare/ano. Quero ver essa mágica. É 
mágica e das grandes.

Mas, Dr. Rolf, anotei algumas observações com 
relação ao que escutei da fala do senhor. Primeira-
mente, não entendi o marco conceitual – apenas não 
entendi. Com relação ao marco conceitual, o senhor diz 
que “área destinada a reforma agrária é o imóvel rural 
obtido independente da sua forma de aquisição”. Não 
entendi: invasão é uma forma de aquisição? Talvez te-
nha sido mal colocado, Dr. Rolf, porque “independente 
da sua forma de aquisição” fica meio vago. Em função 
das tantas invasões que estamos tendo, o senhor há 
de entender que está mal colocado.

Tenho um questionamento sobre o licenciamen-
to ambiental emitido pelo órgão estadual – o senhor 
disse isso, não é? Pois bem. Estamos lutando muito 
para que a questão ambiental seja regionalizada e haja 
legislação concorrente, para que os Estados também 
possam atuar. Quem sabe fazemos isso para todos, 
não somente para os assentamentos? Concordo ple-
namente, pois haveria agilidade muito maior. Não sei 
como isso está funcionando na questão dos assenta-
mentos, mas é muito interessante – se é que os senho-
res conseguiram passar por cima dos muitos órgãos 
ambientais que existem no País, ficando restritos aos 
órgãos estaduais, que realmente conhecem as pecu-
liaridades de cada região.

Dr. Rolf, também desejo outra informação. Sr. 
Presidente Luis Carlos Heinze, Deputado Assis do 
Couto, quando eu era Secretário de Estado de Desen-
volvimento Social e Esportes do Governo Aécio Neves, 
em Minas Gerais, visitei um assentamento legalizado; 
primeiramente por ser Secretário, em segundo lugar, 
por ser vizinho, pois a minha família tinha uma fazen-
da em frente. Ao visitar o assentamento, vi que eles 
realmente estavam sem infraestrutura, que não tinham 
absolutamente nada. Eu os ajudei na área da educa-
ção, pois não tinham carteiras escolares, e consegui 
mangueiras para irrigação. Achei que tinha agradado 
e saí de lá até um pouco orgulhoso. Daí a uns 15 dias, 
20 dias, o mesmo grupo que estava assentado naquela 
fazenda invadiu, de forma criminosa, a fazenda da mi-
nha família. A informação que se tinha era de que era 
preciso dar um destaque em Minas Gerais. Por isso 
invadiram a fazenda. Mas não é isso. 

O INCRA tem – tive acesso recentemente – uma 
relação das fazendas que iriam ser invadidas. Foi en-
caminhada ao INCRA de Minas Gerais e passou pelas 
minhas mãos. Quero saber do senhor se o INCRA tem 
conhecimento prévio dessas invasões.

Então, gostaria de saber do senhor sobre essas 3 
observações: a questão ambiental; a questão da área 
destinada, independentemente de sua forma de aqui-
sição; e a lista prévia de algumas fazendas que iriam 



67184 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

ser invadidas na região do Triângulo Mineiro, encami-
nhada ao INCRA de Minas Gerais.

Digo ainda aos Deputados – Assis do Couto, 
Beto Faro, Anselmo de Jesus, a todos, enfim – que 
precisamos parar de diferenciar agricultura familiar de 
outro tipo de agricultura. Agricultura é uma coisa só, 
é um espaço no qual buscamos auferir resultados e 
dar condições e dignidade às famílias dos agriculto-
res. Seja qualquer tipo de família, pequena, média ou 
grande, temos de buscar dignidade. 

Deputado Assis do Couto, V.Exa. se lembra de 
que, desde o primeiro dia, quando V.Exa. estava Presi-
dente e eu Vice-Presidente da Comissão de Agricultu-
ra, recrimino veementemente essa diferenciação entre 
agricultura familiar e outro tipo de agricultura, como se 
elas fossem diferentes, o que não são. O Deputado 
Nelson Meurer disse muito bem que a grande maio-
ria dos produtores estão em pequenas propriedades, 
mas não são tidas como de agricultura familiar. Ape-
nas aquelas que estão assentadas são consideradas 
agricultura familiar. Realmente, não sei se a conta que 
V.Exa. apresenta é com relação aos assentamentos 
ou com relação a pequena agricultura. Até gostaria de 
ter essa informação.

São essas as minhas posições. Dr. Rolf, peço, 
portanto, esclarecimentos com relação às dúvidas que 
apresentei, principalmente sobre a forma independente 
de aquisição da terra. 

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Pela 

ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 

– Obrigado, Deputado Marcos Montes.
O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Rei-

vindico meu direito de resposta por ter sido citado. 
Pode ser agora ou depois, fica a critério de V.Exa.O 
SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) – De-
pois. No momento, vamos seguir porque o tempo está 
meio escasso.

Com a palavra o Deputado Beto Faro.
O SR. DEPUTADO BETO FARO – Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, agradeço ao Presidente 
Rolf a vinda a esta Comissão para fazer este debate, 
a requerimento do Deputado Duarte Nogueira.

Dadas as conjunturas agrária e fundiária brasilei-
ras, qualquer debate que possamos fazer para apro-
fundar o tema da reforma agrária, dos investimentos, 
da renda é de fundamental importância para avançar-
mos no desenvolvimento do Brasil, principalmente na 
área rural.

Algumas questões foram levantadas. Primeiro, o 
aumento das despesas do INCRA com viagens, prin-
cipalmente no Governo do Presidente Lula.

Os dados citados pelo Deputado Duarte Nogueira 
contrapõem-se em parte aos do INCRA. Gastavam-se 
25 milhões por ano no período Fernando Henrique. 
Houve um aumento de 106% no valor da diária para 
que os servidores do INCRA pudessem fazer o seu 
trabalho, até porque as diárias estavam defasadas, e 
hoje gastam-se 50 milhões. Então, estamos praticando 
os mesmos valores do Governo Fernando Henrique. E 
olhem: aumentou e muito o número de assentamen-
tos e de programas, aumentaram as exigências para 
que o INCRA possa acompanhar cada programa. E 
temos uma agenda grande a cumprir nos assenta-
mentos criados antes do Governo do Presidente Lula, 
sem infraestrutura, sem condições de as pessoas ali 
morarem. Havia previsão de que pessoas fossem ali 
assentadas, mas elas não haviam sido efetivamente 
assentadas.

Há, no INCRA, Presidente Rolf, um programa 
destinado à recuperação de assentamentos, e há um 
conjunto de assentamentos que precisam ser dota-
dos de infraestrutura para que possam efetivamente 
produzir.

Portanto, conforme os dados do Deputado Du-
arte Nogueira, não houve nenhum aumento nas des-
pesas com diárias, mas houve aumento no número de 
servidores do INCRA. Foram realizados 2 concursos 
públicos no Governo do Presidente Lula, aumentando 
o número de servidores.

Antes não havia exigência alguma quanto ao li-
cenciamento ambiental dos assentamentos. Em muitas 
áreas, para fazermos um trabalho compartilhado entre 
EMBRAPA, Secretarias Estaduais de Meio Ambiente 
e os IBAMAs locais, era preciso ajudá-los com diárias 
de servidores de outros órgãos do Governo, para que 
pudessem acompanhar o processo de licenciamento 
ambiental.

Portanto, não houve nenhum aumento no valor 
das diárias, na minha avaliação. Fiquei até surpreso. 
Se forem esses os dados, deveríamos realizar outro 
processo dentro do INCRA. Além de precisarmos de 
mais servidores, de mais estrutura, de mais unidades 
nas regiões, precisamos de mais dinheiro para custeio, 
para fazer uma fiscalização eficiente dos programas.

Um segundo aspecto. Quero me reportar a uma 
pesquisa do IBOPE, encomendada pela CNA, que con-
tém graves problemas, na minha leitura. Desculpem-me 
os setores que representam a CNA, mas como se pode 
fazer uma pesquisa no Brasil para identificar assenta-
mentos e não identificar nenhum deles na Amazônia? 
Grande parte dos produtores estão na Amazônia, e 
os Estados não estão incluídos. Em que período es-
sas pessoas foram efetivamente assentadas? Não há 
referência a isso na pesquisa nem às novas modali-



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 67185 

dades de assentamentos do INCRA: PDS, reservas 
extrativistas construídas pelo IBAMA e reconhecidas 
pelo INCRA, projetos agroextrativistas, PAFs, que têm 
outra realidade, do ponto de vista do campo. Não há 
nenhuma amostra, nenhuma experiência sobre esses 
assentamentos. Então, por mais valorosa que seja, a 
pesquisa tem problemas.

Eu acho que não há pesquisa mais concreta do 
que a realizada pelo IBGE, em caráter nacional, com 
todos os setores da agricultura.

Apesar de compreender o que disse o Deputado 
Monti de que não há diferenciação, acho que ela existe. 
Essa polarização estabelecida na agricultura não ajuda 
o setor. Mas há diferenças, sim, na forma de produzir, 
na mão de obra utilizada e no crédito. No Plano Safra 
há 2 programas. Temos mais de 50 bilhões para a cha-
mada agricultura empresarial e apenas 15 para a agri-
cultura familiar. O endividamento é maior na agricultura 
empresarial do que na agricultura familiar, apesar de 
os dados do IBGE sobre geração de emprego e renda 
na agricultura familiar serem superiores.

Precisamos trabalhar essa questão sem polari-
zação. Eu recrimino atos de vandalismo. Fui Coorde-
nador da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado do Pará – FETAGRI. Fizemos ocupação de 
terras, sim, mas terras improdutivas, terras da União 
que estavam sem produzir naquele Estado. Participei 
de diálogos e debates com o INCRA nesse processo 
todo e sei da grandeza e da importância da agricultura 
no Brasil e sei que existem diferenças. Não fosse isso, 
no sul do Pará não existiria a pequena propriedade. Ali 
só havia fazendas.

Foi por conta da utilização, no início, de órgãos 
como o INCRA que houve a acumulação de terras. Se 
não houvesse o processo de ocupação de determina-
das áreas, com enfrentamento e muitas mortes de agri-
cultores na região, não existiriam assentamentos. Se 
dialogarmos com os Prefeitos e Vereadores daqueles 
municípios, eles saberão que os agricultores familiares 
que lá existem são da reforma agrária. Mas a agricultura 
familiar não é feita por assentados da reforma agrária 
apenas. Eu nunca fui assentado pela reforma agrária e 
me considero agricultor familiar. Não só os assentados 
têm pequenas propriedades. Não há essa história de 
que o agricultor familiar... Trabalhamos pelo módulo da 
terra, pela renda e por outros conceitos.

Portanto, não dá para ficar focando na polariza-
ção. Recrimino atos de vandalismo e ocupação. Eu fiz 
ocupação em determinado momento porque o Governo 
não me recebia, na condição de Presidente da FETA-
GRI. E olhem que a Federação é legalizada. Não exis-
tia a desculpa de que não era reconhecida. Ela era e 
é legalizada tanto quanto o é uma federação patronal. 

Mas não me recebiam. Então, tivemos de radicalizar, 
em determinado momento, para sermos recebidos. Mas 
hoje não há movimento social de trabalhadores rurais 
e de empresários que o Governo não receba.

Portanto, não há clima no Brasil que justifique 
esse tipo de vandalismo, que condenamos. Tanto a 
Governadora Ana Júlia quanto o Presidente Lula o con-
denaram. Mas não podemos, por conta de ato isolado, 
recriminarmos. Senão, daqui a pouco, vão dizer que o 
Neuri, que foi assessor parlamentar na Casa, desde 
1994, e em algum momento prestou alguma assessoria 
ao movimento dos sem-terra, não pode exercer cargo 
público. A UDR era legalizada? A UDR tinha CGC ou 
CNPJ? E quem foi da UDR não pode exercer cargo 
público também? Se há Deputados, como não pode 
exercer? Há que se questionar esse processo. No pro-
cesso para ser servidor público é checada a vida dele. 
E foi checada por Neuri. É um ato discriminatório falar 
isso de um companheiro que eu respeito muito e que 
tem prestado grande serviço ao País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meu-
rer) – Com a palavra o Deputado Onyx Lorenzoni. O 
SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI – Sr Presidente, 
Srs. Deputados, Sr. Presidente do INCRA, eu tenho 
concordância com os que identificam nessa confusão 
proposital entre assentamento e agricultura familiar 
uma fraude ideológica. Quem conhece os dois – o Dr. 
Rolf sabe muito bem... Se nós convidarmos o Dr. Rolf 
para ir aos assentamentos do Vale do Taquari, no Rio 
Grande do Sul, a Santa Catarina ou ao Paraná, ele vai 
conhecer agricultura familiar. Ele vai ver, no sistema de 
integração e no sistema cooperativo, como as coisas 
funcionam. E aí há uma realidade fática. 

No Vale do Taquari, Dr. Rolf, num levantamento 
feito há pouco mais de 8 anos, 23% de pessoas que 
estavam no meio rural tinham de zero a 30 anos. Os 
jovens mais estendidos tinham até 30 anos de idade. 
Recentemente, foi feita outra pesquisa no mesmo lo-
cal e o número passou para somente 14% no Vale do 
Taquari. Por que será que o jovem não fica naquelas 
pequenas propriedades rurais, onde há integração, 
tecnologia, recurso, renda familiar superior a 10 mil 
dólares por ano, que oferecem excelentes condições 
de vida? Porque o meio urbano oferece o fenômeno 
mundial da atratividade e das oportunidades. 

Sou de uma família que, há 120 anos, veio para 
o Brasil e se dedica ao campo. Nós sabemos que só 
fica no campo o ser humano que tem 3 pilares fun-
damentais: vocação, não é qualquer um que aguenta 
trabalhar no campo; tecnologia e recursos. Sem esses 
3 pontos rigorosamente bem dimensionados ninguém 
fica lá. E nós ainda estamos usando hoje, em pleno 
século XXI uma tese que o senhor e muitas pessoas 
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defendem: a do século XIX. Quero saber quem, no sé-
culo XX, distribuiu mais terra do que o Brasil. Eu que-
ro saber qual é o País do planeta Terra que distribuiu 
mais terra. E no século XXI também. Eu quero saber 
qual é o país do mundo que mais distribuiu as terras 
que o Poder Público adquiriu, desapropriou ou usou 
terra própria, mais do que o Brasil no século XXI. O 
senhor não vai encontrar, não existe. Como o sistema 
brasileiro não há. E aí vem a história de que as pes-
soas que estão na periferia da cidade têm o direito de 
voltar para o campo, como se elas não pudessem ser 
treinadas, qualificadas, preparadas para a vida na ci-
dade.Cito um dado fundamental: há 30 anos, a Coreia 
do Sul era um país de plantadores de arroz, tinha um 
grau altíssimo de analfabetismo e baixíssimo acesso 
ao conhecimento superior. Naquela época, a Coreia 
registrava de 150 a 200 novas patentes por ano, e o 
Brasil, umas 300. Trinta anos depois, o Brasil registra 
menos de 900 novas patentes por ano, e a Coreia, 
quase 3 mil. O que aconteceu lá que não aconteceu 
aqui? E a Coreia não fez reforma agrária! O caminho 
da Coreia foi outro: a educação básica, ao contra-
rio do que nós fazemos no Brasil. Aqui nós fazemos 
educação superior. É CEFET para lá, universidade 
para cá, é 51% de todas as verbas gastas no Brasil, 
de preferência em educação superior e em universi-
dade pública e gratuita. E a educação básica que se 
dane. São milhões de crianças sem educação infan-
til, mas na lei ela é obrigatória. E o Brasil, com a tese 
do século XIX, aplicada nos séculos XX e XXI, tem o 
resultado que o senhor sabe. Aqui o senhor não pode 
dizer, mas, quando se olha no espelho, em casa, sabe 
que o resultado é ridículo. Ridículo! E vamos teimar 
em gastar volume fantástico de dinheiro público para 
trocar favela de endereço? Ou o senhor não vai mais 
a Candiota ou a Herval, no nosso Estado? Ou à Volta 
de Bagé? Ou aos assentamentos e acampamentos de 
Colônia Nova? Eles só deram certo quando os russos 
descendentes de alemães ensinaram e trocaram a 
prática do INCRA no assentamento Nova Esperança. 
Então, o assentamento Lindeiro deu certo, porque se 
apropriou da tecnologia dos descendentes de alemães 
que colonizaram aquela érea. 

O que eu quero trazer para esta discussão, e ela 
não vai parar aqui... Nós teremos uma CPI que vai tra-
balhar. Ela não será apenas investigativa. Vamos apurar 
todas as questões que estão sendo levantadas, mas 
também discutiremos o modelo. 

O Brasil tem, na minha opinião, um equívoco 
conceitual – caminho para o final, Presidente –, que 
é: por questões ideológicas, construir um modelo que 
não tem como dar certo, porque ele começa a ser um 
modelo que tem fim em si mesmo. Ou seja, há cada 

vez mais dinheiro para diária, há cada vez mais dinhei-
ro para aquisição de terra, há cada vez mais dinheiro 
para manter um movimento que se autocriminaliza e 
que não chega a lugar nenhum. 

Gostaria de lembrar aqui que, quando nós olha-
mos os assentamentos, a forma como as pessoas são 
levadas para lá, a forma do recrutamento, estamos ven-
do, na verdade, um grande negócio, Sr. Rolf. Algumas 
pessoas ganham muito dinheiro à custa do sofrimento 
de milhares de outras pessoas. Aí estão os líderes do 
movimento, as pessoas que se associam a essa ideia. 
Na verdade, eu nem falei das fraudes, que são useiras 
e vezeiras nos assentamentos brasileiros. 

Recentemente, no assentamento Nova Santa Rita, 
havia um pacto de produção de arroz. Eles buscaram 
pessoas em Santa Catarina para produzir, e o diretor, 
ou chefe, ou Presidente do INCRA do Rio Grande do 
Sul, não sei bem, foi lá para negociar preço. Houve um 
conflito, que originou uma denúncia, porque o preço que 
estava sendo pago... O diretor do INCRA achou que 
ele tinha de ser melhorado para os assentados. Mas 
não havia assentado produzindo coisa nenhuma; eram 
os produtores de arroz que vieram de Santa Catarina. 
Então, quando aumentou a taxa do arrendamento, a 
briga se estabeleceu. 

Gostaria de fazer uma pergunta para terminar. 
Ainda poderia questionar sobre a questão do equilíbrio 
e da justeza do rumo que o País tomou. 

Em 2004 – não lembro se V.Exa. era Presidente 
do INCRA –, alguém do INCRA falou na CPI da Terra 
que o estoque de terras públicas no Brasil era da or-
dem de 120 milhões de hectares. Eu quero saber, de 
2004 para cá, quanto desse estoque o Governo usou. 
Por que digo isso? Porque há pouco o senhor falou de 
uma fazenda que estava fazendo não sei quantos qui-
lômetros lá. Há uma suspeita, há uma investigação ali 
por conta do juiz federal de Santana do Livramento, de 
que lá o INCRA pregou um dos maiores sobrepreços 
por hectare do Brasil, apenas para pegar uma última 
área que ainda era razoavelmente grande no Estado 
do Rio Grande do Sul, produtiva, que dava resultado. 
Aquilo virou, na verdade, um ícone do processo lide-
rado pelo MST. E, a qualquer preço, de qualquer jeito, 
tinha de liquidar aquela fatura. Fizeram uma oferta ir-
recusável. Uma boa parte do dinheiro – um caminhão 
de dinheiro – foi paga ao proprietário. Ele a vendeu 
até para parar de se incomodar. Com isso, o INCRA 
atendeu à demanda do MST, e o contribuinte brasileiro 
gastou mais do que precisava. 

Então a pergunta final é esta: de quantos milhões 
de hectares é o estoque público no Brasil e quanto foi 
usado nos últimos anos? Eu acho que esse debate 
da eficácia tem de ser feito no Brasil. O argumento 
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usado aqui é de que o IBGE demonstra uma concen-
tração no meio rural, na média e na grande proprieda-
de. Pergunto: telefonia concentrou ou não concentrou 
no mundo? Banco concentrou ou não concentrou no 
mundo? Autosserviço, supermercado, concentrou ou 
não concentrou no mundo? Cerveja... Não, ao contrá-
rio. A carne, doutor. Nós, brasileiros, na Argentina, no 
Uruguai, no Chile, no Paraguai, somos acusados de 
imperialistas brasileiros, porque um açougueiro que vi-
nha de camionete para Brasília, na época da fundação 
da cidade, hoje é dono da maior operação de carne 
bovina do mundo: o Sr. Zé Mineiro, dono do Friboi. Ele 
tem 18% da operação no Brasil e 82% fora do Brasil, 
porque aqui é muito ruim trabalhar. E a MARFRIG, 
hoje, segue os mesmos passos. 

Esse processo de concentração atende a uma 
outra demanda da otimização dos recursos, porque hoje 
o alimento ficou mais barato, para que mais pessoas 
possam comer, para que o acesso seja mais democra-
tizado. É lógico que isso aconteça, e é ilógico o que faz 
o INCRA ao tentar quebrar a lógica do mundo.

Termino deixando apenas esta reflexão final: no 
seu Estado e no meu Estado, a ação do MST e a omis-
são do INCRA fizeram com que o Projeto Ana Paula, o 
maior projeto de integração pecuária do Brasil, fosse 
embora para o Uruguai.

Deputado Nelson Meurer, há 170 mil hectares no 
Uruguai, mais de 200 mil bois naquele país, 3 frigo-
ríficos. Tudo isso gera emprego e dá dinheiro para os 
uruguaios. Era tudo do Brasil. Sabe quem correu com 
o empresário para lá? O MST.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 
– Comunico a V.Exas. que 3 Parlamentares titulares 
da Comissão ainda vão usar a palavra. São eles: o 
suplente, Deputado Washington Luís; e os não su-
plentes, Deputados Dr. Rosinha e Ernandes Amorim, 
se estiver presente.

Com a palavra o Deputado Valdir Colatto.
O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Deputados; Dr. Rolf, Presidente 
do INCRA: eu acredito que realmente, dentro desse 
processo que está sendo questionado, acerca das di-
árias dos funcionários do INCRA, o Presidente é o que 
menos sabe como isso funciona, porque, na verdade, 
as demandas devem vir dentro de um sistema que 
acreditamos ser errado na questão da administração 
das terras. Até fizerem uma análise bem apurada nos 
Estados. Hoje as diretorias regionais estão tomadas 
por pessoas oriundas do MST, que dão toda proteção 
ao Movimento, que fazem o que estão fazendo. E, com 
certeza, o Brasil reprova isso.

O Deputado Beto Faro disse que não há um bra-
sileiro que admita que, para buscar terra, a pessoa tem 

de invadir, tem de destruir, tem de fazer o que foi feito, 
como foi mostrado na televisão.

Sr. Presidente, eu entendo que a questão fundi-
ária, no Brasil, está totalmente errada quanto à forma 
de gestão. Temos de buscar uma solução para a ques-
tão fundiária e ambiental no Brasil, sob pena de não 
termos como andar nesse processo. Há engessamen-
to, há falta de garantia do direito de propriedade, há 
insegurança jurídica. Todos nós sabemos disso. Nós, 
brasileiros, temos de resolver essa situação, sob pena 
de entrarmos numa situação incontrolável e insusten-
tável.Vejo que os números do INCRA não podem ser 
mudados. Dr. Rolf, se pegarmos os dados que V.Sa. 
apresentou, veremos que temos hoje em torno de 80 
milhões, 054 mil, 888 hectares de terras na reforma 
agrária, em 8.360 assentamentos. Número de famílias 
que estão nessa área: 920.861. Se fizermos um com-
parativo entre os assentados da reforma agrária, as 
áreas ocupadas e o número de famílias e pegarmos 
tudo que se planta no Brasil hoje – agricultura anual 
(55 milhões de hectares), mais agricultura perene, mais 
florestas –, teremos 77 milhões de hectares. Certo, 
professor? (Pausa.)

Então, 77 milhões de hectares para quantas fa-
mílias? Cinco milhões e 200 mil famílias. Isso é uma 
estatística do Brasil, da agricultura implantada, da agri-
cultura tradicional, da agricultura que existe no País. 

Então, veja, de tudo que se planta no Brasil, da 
agricultura tradicional, a média é de 63 hectares por 
família. Aqui nós temos quase 100 hectares por famí-
lia dessas áreas que têm assentamento da reforma 
agrária. Como se explica isso?

Se fizermos o comparativo de quanto 5 milhões 
e 200 mil famílias produzem com 77 milhões de hec-
tares e de quanto 920 mil famílias da reforma agrária 
produzem com 80 milhões de hectares – são 10 Santa 
Catarina –, com certeza levaremos um choque.

Eu gostaria que esse comparativo fosse feito para 
que pudéssemos trabalhar com números concretos, 
com dados, a fim de que pudéssemos ver exatamente 
o que está acontecendo.

No meu modo de ver, a questão fundiária está 
errada. Vejam o quadro: no Brasil, 83% da população 
estão na área urbana; 17%, na área rural. Todo dia 
saem centenas de milhares de pessoas do campo para 
as cidades. Eu não vejo pessoas da cidade irem para 
o campo, a não ser por meio da dita reforma agrária. 
Essas pessoas são buscadas nas favelas, nas cidades 
e induzidas a ir trabalhar na propriedade, na agricul-
tura. E nem têm vocação para isso, como disse aqui o 
Deputado Lorenzoni.

Para trabalhar na terra, é preciso ter vocação; 
senão, na primeira geada, no primeiro granizo, na pri-
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meira enchente, na primeira falta de preço, na primei-
ra falta de recursos para pagar o banco, esse pessoal 
vende a terra e vai embora. Estão aí as estatísticas, 
mostrando que muitas pessoas deixaram a terra, in-
clusive as assentadas.

Em Santa Catarina, que é o Estado mais mini-
fundiário do Brasil, 89% das terras têm menos de 15 
hectares; e 94%, menos de 50 hectares – na média, 
menos que os assentados da reforma agrária. Temos 
uma estatística de assentamento em Santa Catarina. 
Eu não sei se aumentou nesses dias, mas não passa 
de 6 mil o número de famílias assentadas da reforma 
agrária.

Em Santa Catarina, temos um programa do cré-
dito fundiário, que é mais ou menos a mesma coisa: 
cerca de 6 mil famílias assentadas. Que valor se gas-
ta? Hoje, pela estatística, cada assentado da reforma 
agrária vai custar em torno de 70 mil reais. Nós esta-
mos fazendo assentamento pelo crédito fundiário, em 
Santa Catarina, com um crédito de 40 mil reais por 
família. Há empréstimo bancário, e esse dinheiro é 
devolvido. Há uma demanda crescente daqueles que 
são tradicionais agricultores, filhos de agricultores, que 
não conseguem esse crédito. É claro que esse valor 
estava defasado, porque a pessoa tem de comprar as 
áreas de terras.

Veja a estatística, Sr. Presidente: nos últimos 20 
anos, nós perdemos cerca de 80 mil famílias, que sa-
íram do campo para a cidade. Nós tínhamos 250 mil 
famílias de pequenos agricultores, e hoje temos 170 
mil, em Santa Catarina. Estou fazendo a comparação 
com o Estado mais dividido do País.Então, na verda-
de, nós estamos fazendo alguma coisa errada, porque 
nesse assentamento, por meio do crédito fundiário, 
não precisamos de técnico do INCRA, não precisamos 
contratar ONGs, não precisamos de cooperativas, não 
precisamos fazer pagamento de diárias. Simplesmen-
te vamos ao banco, fazemos o projeto, analisamos o 
projeto para ver se ele está certo, colocamos a pro-
priedade à venda, ela é comprada, e está resolvido 
o problema. E o agricultor vai se virar e vai produzir, 
sem cesta básica, sem nada, sem essas coisas todas 
que a reforma agrária, generosamente, coloca para os 
agricultores dos assentamentos.

Temos aí um conflito: um assentamento ao lado 
de propriedades tradicionais, Deputado Nelson Meurer. 
Os agricultores tradicionais não têm financiamento, não 
têm crédito, não conseguem construir casas, não con-
seguem dinheiro para fazer estradas. E do lado estão 
os do INCRA, que fazem assentamentos. Não estou 
dizendo que não têm de fazer os assentamentos do 
INCRA. Mas o agricultor tradicional não tem isso. 

Temos esse conflito devido a uma gestão erra-
da na questão da reforma agrária. Temos de resolver 
isso. E não é com o MST, com ideologias, com inva-
sões de terras, mas com ações concretas. Aliás, não 
é só a questão das terras. Há o outro lado também, 
da contrarreforma agrária, que é a questão indígena 
e quilombola. 

Pergunto ao Presidente do INCRA: há estatística 
de quantas famílias de pequenos agricultores foram 
despejadas ou retiradas de terras, de áreas criadas 
de quilombolas e indígenas, no Brasil? Se há estatís-
tica, quanto custou? No momento em que se cria uma 
área quilombola, é preciso pagar por ela, indenizá-la 
e depois assentar de novo os agricultores. Isso está 
prestes a acontecer em Santa Catarina. Retiramos o 
agricultor de lá, depois temos de assentá-lo e pagar 2 
vezes. Isso é improbidade administrativa.

Eu temo pelo Presidente do INCRA, que é um 
técnico competente. Daqui a pouco vão se lembrar 
disso e responsabilizar alguém pelo mau uso do di-
nheiro público para essa atividade. Talvez seja muito 
melhor comprar uma área, assentar os indígenas e os 
quilombolas do que desapropriá-la, comprá-la de novo, 
gastando dinheiro público. 

Como está a assistência técnica e quanto ela 
custa para os assentamentos? O pessoal reclama 
que não há. Agora criamos um novo sistema, para ver 
se podemos resolver o problema e saber quem dará 
assistência. 

Quanto ao INCRA e ao meio ambiente, sabe-
mos que há um conflito generalizado. Como o INCRA 
está administrando isso? Apesar de existirem progra-
mas, eles não estão em funcionamento. Realmente, 
a questão ambiental é um dos grandes gargalos da 
reforma agrária.

Menciono uma questão que não foi abordada 
aqui. Desejo saber por que o INCRA ainda não tem 
o cadastro dos sem terra no Brasil. Por que não há 
um cadastro, a exemplo do CPF, em que se acessa o 
sistema e se sabe se a pessoa está no Pará, no Rio 
Grande do Sul, em Santa Catarina, se está viajando. 
Isso virou uma indústria de assentados. 

Adquiri uma experiência muito grande, quando 
estive no INCRA. Havia 40 mil sem terra em Santa 
Catarina. Fizemos um cadastro. De acordo com o Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais, havia 7 mil. Então, 
precisamos trabalhar esse cadastro. 

Outra pergunta: quantos assentamentos estão 
emancipados? Na verdade, nós estamos estatizando 
terra no Brasil. Desses 80 milhões de hectares, quanto 
de terra os agricultores receberam e quanto ainda é do 
Governo? Quanto ainda está nas mãos do Governo? É 
um ônus para o Governo. Os agricultores terão dificul-
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dades para se tornarem independentes e tocarem suas 
vidas, não como assentados da reforma agrária.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 

– Com a palavra o Deputado Anselmo de Jesus. 
O SR. DEPUTADO ANSELMO DE JESUS – Sr. 

Presidente; Sr. Presidente do INCRA, Rolf Hackbart; 
Sras. e Srs. Deputados: o debate da reforma agrária 
sempre é feito no viés contrário. Debatem-se as seguin-
tes questões: este Governo versus outros Governos; 
sem terra versus agricultores empresariais, ou seja, 
ruralistas. E nunca se aprofunda de fato o debate da 
reforma agrária. Fica-se nessa disputa. É o chefe de 
gabinete do Deputado Assis, é o assessor do Depu-
tado Anselmo. Então, este debate é muito mesquinho. 
Não nos aprofundamos nele realmente. O Deputado 
Valdir Colatto levanta algumas questões importantes 
e apresenta números. Devemos fazer o debater e ver 
como deve ser feita a reforma agrária. Vamos supor 
que o MST pague tudo. Graças a Deus, ainda há o 
MST, para esses coitados terem um pedacinho de ter-
ra. Imaginem se, no debate que fazemos aqui, sempre 
jogando um contra o outro, em momento algum nós 
nos sentarmos para discutir o que é a reforma agrária. 
Onde vamos chegar? 

Tenho os dados de 1995 a 2009. Para que serve 
isso? Podemos dizer que Fernando Henrique foi ruim, 
que Lula foi bom, e assim sucessivamente. Eu poderia 
dizer que hoje a Sra. Kátia Abreu é Senadora e tam-
bém Presidenta da CNA; que o meu colega de Rondô-
nia, Moreira Mendes, é Deputado Federal e faz parte 
da FEPARON; que o Sr. Homero Pereira é Deputado 
Estadual e faz parte da Federação da Agricultura, no 
Estado de Mato Grosso. Onde queremos chegar?

Outro dia a Folha de S.Paulo publicou que José 
Antônio, assessor do Deputado Anselmo, é o braço 
que faz a máfia do MST. Eu acho que ele nunca foi a 
um assentamento. Tenho minhas dúvidas em relação a 
isso. Durante toda a vida ele foi do movimento sindical, 
e agora atua numa cooperativa de produção de café. 

O engraçado é que nesse mesmo jornal, na ou-
tra semana, quando pedimos que oficializassem os 
dados da CPI das ONGs, disseram: “O Anselmo está 
discutindo a CPMI do MST, só que ele não faz parte do 
MST”. Quer dizer, o nosso debate gira em torno disso, 
e quem sofre são aqueles coitados. 

Essa já é a quarta CPI. Houve a primeira, que 
não deu em nada; houve a CPI das ONGs; houve ou-
tra que foi acordada com o Governo; e agora há uma 
nova CPI. Sabem para que serve a CPI? Para largar 
aqueles coitados sem assistência técnica no assenta-
mento, vivendo sem as mínimas condições; para parar 
os programas do INCRA; para judiar daqueles coitados 

que precisam do apoio do INCRA. Graças ao INCRA, 
os sem terra têm proteção. A meu ver, é para isso que 
servem as CPIs.

Devíamos aproveitar a presença do Presidente 
do INCRA para fazer um grande debate. Eu mesmo 
condenava o tipo de reforma agrária na época do Fer-
nando Henrique, mas também não estou contente com 
a que existe hoje. Acho que houve um avanço, mas a 
reforma agrária tem de ir muito além. 

Considero muito importante os dados apresenta-
dos pelo Deputado Valdir Colatto. Há algo errado em 
relação ao crédito fundiário. Devemos discutir o pro-
blema com o Presidente do INCRA, com aqueles que 
defendem a reforma agrária e a agricultura empresarial, 
que desempenha importante papel no PIB brasileiro. 
Precisamos ver como conduzir esse processo. Vamos 
perceber, então, que temos feito muita burrice nesta 
Comissão, debates equivocados. A partir de então, 
vamos trazer para o debate o Ministro, o Presidente. 
Veremos, então, que o sol nasce para todos, que há 
terra para todos. Teremos uma agricultura familiar e 
empresarial pujantes. Dessa forma, chegaremos a um 
denominador comum. Tenho certeza de que quem vai 
ganhar com isso é o povo.

A proposta é nesse sentido, principalmente por 
parte dos Deputados da base do Governo. Muitas vezes, 
ficamos discutindo. Defendemos o mesmo Governo, e, 
de repente, nos confrontamos na reforma agrária. 

O Brasil está bem em todos os setores. Preci-
samos fazer com que o País fique bem em relação 
à reforma agrária. Já avançou bastante, mas precisa 
avançar muito mais ainda.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 

– Com a palavra o Deputado Washington Luiz.
O SR. DEPUTADO WASHINGTON LUIZ – Pre-

sidente Rolf, acompanhei a sua exposição. Pudemos 
ver a importância do INCRA no País e a necessidade 
de se fazer a reforma agrária. Nos países que se de-
senvolveram, ela foi feita há mais de 200 anos. Países 
como Inglaterra e Estados Unidos conseguiram im-
pulsionar seu processo desenvolvimentista. No Bra-
sil, quando o latifúndio resiste permanentemente ao 
processo de reforma agrária, encontramos grandes 
dificuldades para o desenvolvimento do País. É preci-
so dizer que foi exatamente nos últimos anos, quando 
houve avanço no processo de reordenamento agrário 
do País, que começaram a ser criadas as bases do 
crescimento econômico. 

Parece-me que existem 2 Brasis. Temos o Bra-
sil do sul, onde, de certa forma, o latifúndio não é tão 
violento e gritante como no Norte e no Nordeste. Eu 
sou do Norte, do Maranhão, e acompanho a luta dos 
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trabalhadores pela terra em nosso Estado. Realmente 
a situação é muito diferente da do Rio Grande do Sul, 
do Paraná, de Santa Catarina etc. Nesse sentido, acho 
que esta Comissão precisa pensar também na reforma 
agrária. Temos de refletir sobre isso, porque o que está 
sendo feito está aquém do que deveria ser feito. 

Eu não sou um especialista no assunto, mas acho, 
Dr. Rolf, que precisamos realmente discutir os rumos 
da reforma agrária. Vejo que, no Maranhão, é feita uma 
reforma agrária às avessas, em muitos lugares. Isso 
foi até citado aqui por alguém. Assentamentos são 
distribuídos para os trabalhadores. Logo depois, por 
falta de infraestrutura, as pessoas ficam sem condições 
de permanecer nesses locais. Então, de fato, alguém 
compra a terra a preço de banana ou a toma dos as-
sentados. Vem um latifundiário, um grileiro perigoso, 
toma a terra e a recompõe. Isso está acontecendo em 
Buriticupu, no Maranhão. 

Nos últimos anos, de fato, diminuíram muito os 
conflitos agrários em nosso País por conta da ação do 
Governo Lula, antecipando-se aos acontecimentos. 
O INCRA está mais ágil, de fato. Mas, numa reforma 
agrária, não se pode pensar apenas em distribuição de 
terra. Deve-se pensar nas condições que serão dadas 
aos trabalhadores para que eles possam sobreviver: 
energia elétrica, posto de saúde, escola, estrada para 
escoamento da produção etc. 

Então, em todos os sentidos, a reforma agrária 
tem de ser pensada. Agora, uma coisa está me impres-
sionando nesta Comissão. Sou suplente e tenho vindo 
pouco às reuniões. O que me impressiona aqui é o grau 
de entendimento do que são os movimentos sociais. 
Eles são extremamente salutares e importantes em 
qualquer país democrático. Ninguém pode atacá-los 
desse jeito, se não tiver um viés ditatorial e nazista. 

Não condeno o MST, enquanto movimento pela 
terra. Muito pelo contrário. O MST já deu grande con-
tribuição na luta pela terra neste País. É claro que 
há excessos que devem ser criticados, condenados. 
Muitas vezes, isso ocorre por falta de organização do 
Movimento. Há também outros aspectos que precisam 
ser discutidos. Mas nunca se pode menosprezar a luta 
desses trabalhadores, que enfrentaram a violência no 
campo. Essa violência foi muito forte em determinado 
momento, mas tem diminuído sobremaneira nos últi-
mos anos. 

Esses movimentos têm sua importância, têm seu 
valor. Nós devemos reforçá-los e valorizá-los. Refiro-
me aos movimentos sindicais rurais, às associações 
comunitárias, a todos os movimentos que lutam de 
forma séria e responsável para fazer a reforma agrária 
neste País. Não sou favorável à irresponsabilidade e a 
qualquer tipo de inconsequência. 

Por último, afirmo que, de fato, nós temos de tra-
balhar com 2 realidades existentes no Brasil: a do Sul 
e a do Norte. O INCRA precisa ter mais recursos para 
investir na reforma agrária e realizá-la com maior agi-
lidade, com a maior presteza possível, dentro de uma 
concepção ampla do que seja reforma agrária. Deve 
haver assistência técnica, condições para o trabalha-
dor permanecer na sua terra. 

Vejo, no Estado do Maranhão, o contingente de 
trabalhadores rurais que foram expulsos ou saíram das 
suas terras por bem ou por mal e estão nas periferias. 
Eles devem ter condições de voltar para o campo, para 
produzir com eficiência. O Governo precisa dar condi-
ções para que isso ocorra. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 

– Vou conceder a palavra ao Deputado Assis do Couto, 
por 1 minuto, para seus esclarecimentos e, em segui-
da, ao Deputado Dr. Rosinha, por 3 minutos. Então, 
vamos ouvir o Presidente Rolf.

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Sr. Pre-
sidente, serei breve, mas 1 minuto é pouco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 
– V.Exa. já teve seu tempo.

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Mas eu 
fui citado, inclusive com ataques, pois disseram que 
minhas posições eram equivocadas e que eu deveria 
explicar como arrumei os dados que apresentei.

Eu não arrumei dados, eles são do IBGE. Tudo 
o que eu disse foi com base em dados do IBGE. Ha-
verá uma audiência pública nesta Comissão para de-
batermos os dados do IBGE. Aí, sim, debateremos 
os equívocos do IBGE. Só que eles provocaram uma 
reação, nos últimos 6 meses, que está custando caro, 
e o investimento é altíssimo, contra o IBGE, por conta 
dessa questão do senso agropecuário.

Mas, Sr. Presidente, quero dizer que não sou fa-
vorável a nenhum ato de vandalismo ou de violência. 
Acho até que já disse na reunião passada que comun-
go da posição do Presidente Lula, mas também não 
sou nenhum maluco de ficar criminalizando pessoas e 
movimentos sociais. A pessoa deve ser criminalizada 
por cometer ato de vandalismo, não por pertencer a 
um ou outro movimento social.

Quero também dizer que não tenho nenhuma re-
lação direta com o MST – não vão conseguir encontrar 
provas –, mas respeito o Movimento, como o Anselmo. 
Nós somos mais ligados ao movimento sindical, mas 
respeitamos a história e as ações do movimento dos 
sem-terra, que já conseguiu avançar em muitos pon-
tos. Não podemos ser radicalmente contrários a eles 
por preconceito.
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Outra coisa é que a agricultura familiar é diferente, 
sim; não há como tratar de forma igual: a Previdência é 
diferente, o crédito é diferente, a assistência técnica é 
diferente e há lei específica, a Lei nº 11.326. Como já 
disse nesta Comissão, um grande empresário ou um 
médico dono de clínica ou hospital ser produtor rural 
não é proibido, mas é diferente de ser produtor rural a 
família que tem como única fonte de renda a produção 
da terra. Como não tratar isso de forma diferente. Não 
dá para cairmos nessa de que é tudo igual.

Quanto à questão levantada pelo Deputado Mar-
cos Monte relativamente à confusão entre agricultor 
familiar e assentado, 4,5 milhões de famílias...

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. Afinal, o que é isso? É réplica? É 
tréplica? O que é isso? Um novo discurso?

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Depu-
tado Colatto, eu escutei V.Exa.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Depu-
tado Assis, V.Exa. está falando pela terceira vez.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 

– O Deputado Assis do Couto foi citado, mas S.Exa. 
já vai concluir.

Para concluir, Deputado Assis.
O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Já con-

cluo, Sr. Presidente.
Como dizia, são 4,5 milhões de famílias brasileiras 

na agricultura familiar, quase 1 milhão de assentados, 
mais uma parte de assentados de crédito fundiário do 
Banco da Terra, como foi citado aqui. Acho que há uns 
3 milhões e poucos de agricultores tradicionais, os de-
mais são assentados, e nós tratamos todos esses como 
agricultores familiares. Esse é o nosso universo.

Por fim, concordo com o Deputado Anselmo, é 
necessário rever o modelo de reforma agrária no Brasil. 
Acredito que seja possível, sim, muita gente voltar ao 
campo. Não sou contrário a essa tese; pelo contrário, 
acho-a extremamente necessária.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meu-

rer) – Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha por 3 
minutos.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Obrigado, 
Sr. Presidente.

Presidente Rolf, é um prazer ouvi-lo, e sua dispo-
sição em estar aqui é para nós muito importante.

Tenho ouvido aqui várias manifestações. Vários 
Parlamentares condenam o debate da questão sob o 
viés ideológico. É necessário saber que a ideologia 
move o mundo; nada se move sem ideias. Se ideolo-
gicamente eu defendo a reforma agrária, ideologica-
mente o debate Onyx defendeu a centralização e a 

concentração da terra. E é importante dizer que onde 
há concentração da terra, onde chega o latifúndio tam-
bém chega o desemprego, chegam a fome, a desnutri-
ção e a morte. E isso já está comprovado – V.Sa. que é 
gaúcho, Presidente, deve saber que há muitos anos o 
médico César Victor, da Universidade Federal de Pelo-
tas, demonstrou, em pesquisa científica, que onde há 
latifúndio há fome.Volta e meia vemos Parlamentares 
se manifestarem sobre o Movimento, querendo que o 
Movimento seja legalizado. Ora, os movimentos são 
sociais, ninguém vai a um cartório fazer o CNPJ de um 
movimento. Nesse caso se estará montando um en-
tidade, uma instituição. Há que se compreender isso. 
Nem o movimento Cansei, da elite da OAB de São 
Paulo, foi pedir CNPJ. E cansou muito rapidamente. A 
UDR também não pediu CNPJ e atua. 

Outra coisa que eu ouvi neste debate foi cada 
um usando uma fonte. Diziam: “Foi a imprensa”, “Por-
que a imprensa falou”. Ora, é necessário saber que a 
imprensa no Brasil é privada, é uma empresa privada 
com interesses políticos, econômicos, sociais, finan-
ceiros e mercantis. Ela vai dar a notícia, o informe, de 
acordo com esses interesses. Ao se ler uma notícia 
na imprensa, imagina-se que seja verdade. Mas não 
se pode, a partir dessa verdade publicada, dizer que 
se trata de opinião pública, de fato único e concreto. 
Por isso não se pode dizer que o Governo está men-
tindo em função de uma verdade ideológica publicada 
na imprensa. 

Eu estava analisando, por exemplo, a questão 
das diárias. As despesas com diárias estão dentro 
do mesmo parâmetro, do mesmo percentual de cres-
cimento do orçamento do órgão. Portanto, são facil-
mente explicáveis. 

Sobre a pesquisa do IBGE, tão debatida aqui, 
ressalto que há mais de 4 milhões e 300 mil estabe-
lecimentos de agricultura familiar. Os 920 mil assen-
tados estão dentro desses estabelecimentos. Se não 
estão, eu gostaria até que o nosso Presidente disses-
se isso. Mas, na minha opinião, pela análise que fiz, 
estão dentro. Não existe assentado fora da agricultura 
familiar. O assentado não é fazendeiro, é importante 
que saibamos disso.

E a outra questão levantada é a dos superin-
tendentes indicados pelo MST. O superintendente do 
Paraná, eu conheço, não é indicado pelo MST. O de 
Mato Grosso do Sul, se não me falha a memória, é 
indicado por alguém que não é do MST. O de Santa 
Catarina é funcionário de careira, é alguém que veio 
de fora – dessa superintendência foi justamente o De-
putado Valdir Colatto que se queixou. O de Goiás e o 
do Maranhão também não são do MST. 
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Para ficar restrito aos meus 3 minutos, quero fazer 
aqui uma defesa. Eu gostaria muito que o Deputado 
Duarte Nogueira estivesse presente. É sobre o Neuri 
Mantovani. Eu não sei se o Neuri Mantovani foi algum 
dia do MST. Se foi, que mal há? Qual é o crime? É um 
cidadão que lutava e luta por justiça, por condição de 
cidadania, por reforma agrária. 

Conheci o Neuri em 1987, quando foi assessor 
do ex-Deputado Pedro Tonelli, na Assembleia Legisla-
tiva do Paraná. Aliás, foi um excelente assessor, que 
depois me assessorou quando eu me tornei Deputado 
Estadual em 1990. Assessorou a Liderança do PT na 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então, 
indiretamente, foi meu assessor também. Pois o Neuri 
veio para Brasília assessorar o próprio Deputado Pedro 
Tonelli, que foi Deputado Federal e esteve aqui por um 
período. E assessorou boa parte de nós, prestando-nos 
muitas informações. É um companheiro extremamen-
te eficiente, não havendo segredo sobre o cargo que 
ocupa. Ele mandou mensagem por e-mail para todo 
mundo, convidando para a sua posse. Quer dizer, é 
um cidadão sério e honesto. Querem incriminá-lo por 
alguma razão qualquer, sob a intuição de que algum 
dia foi do MST ou de que é do MST. É muita má-fé de 
Deputado que age dessa maneira.

Espero, Sr. Presidente, ter ficado dentro dos 3 
minutos designados por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 
– Obrigado, Deputado Rosinha.

Passo a palavra ao Dr. Rolf, para suas conside-
rações referentes às perguntas a ele formuladas. 

V.Sa. tem o tempo necessário, mas que seja bre-
ve, porque já estamos na Ordem do Dia.

O SR. ROLF HACKBART – Peço um pouco de 
paciência a quem está ouvindo, em respeito às per-
guntas dos Parlamentares. 

Eu selecionei alguns temas para abordar. Espe-
ro ser breve e objetivo. Vou apresentar rapidamente 4 
lâminas sobre as diárias. Faz parte do requerimento, 
e o Deputado insistiu muito nisso.

(Segue-se exibição de imagens.)Essa é a evolu-
ção. Temos de checar os dados. Convido o Deputado 
Duarte Nogueira a ir ao meu gabinete para vermos 
qual desses dados é o correto. A nossa fonte são o 
SIAFI e o INCRA. 

Evolução do orçamento do INCRA: 1,5 bilhão; em 
2009, 4,5 bilhões. Dotação para diárias, a execução 
das diárias: 16 milhões em 2003 e 26 milhões é a nos-
sa execução. Se pegar 2008, o que acho que é o mais 
correto, porque 2009 não acabou, 35 milhões. Vejam 
como subiu o orçamento e a proporção em diárias. 

Aqui também temos a evolução do percentual da 
dotação orçamentária, em azul, e a evolução do per-

centual dos gastos com diárias no INCRA. E os valores 
aqui em baixo, em percentual. Mantêm-se em torno de 
14%, 15% da dotação orçamentária.

Acho isso importante para as pessoas entende-
rem em que o INCRA gasta diária. Faz parte de uma das 
perguntas. É nas ações finalísticas, é no campo. Então, 
está lá: desenvolvimento de projetos de assentamen-
tos, que é nossa prioridade hoje, ir ao assentamento 
implantar os nossos programas de desenvolvimento. 
Quarenta e quatro por cento dos recursos de diárias 
são gastos lá. E é servidor em campo, não é no escri-
tório. Principalmente gasto com agrônomos.

Assentamento para trabalhadores rurais: 28%. 
Gerenciamento da estrutura fundiária, 11%. Paz no 
Campo e os outros programas. Então, 83% dos recur-
sos gastos com diária são utilizados nos 3 principais 
programas finalísticos. 

Isso quer dizer que está tudo bem? Claro que 
tem que melhorar. Mas o importante é que o inverso 
seria um desastre. É no escritório? Não. É nas ações 
finalísticas.

Esse é o mapa dos assentamentos no Brasil. 
Vejam as distâncias. Pegamos aqui um caso: de Ma-
naus até um assentamento, 1.152 quilômetros. E quem 
conhece a região sabe que não tem asfalto, não tem 
avião toda hora. Os técnicos do INCRA tomam o avião 
quando há o recurso, pegam o barco, atravessam o rio, 
estando cheio ou não. E lá no assentamento são téc-
nicos, assessores, fazem casamento, fazem de tudo. 
Casos extremos.

As distâncias da sede. Peguei um exemplo. Ma-
naus, maior distância de um assentamento. A mínima 
lá é de 5 quilômetros e a máxima é de 1.450 quilô-
metros da sede. Outros exemplos. Santarém: 6.693 
quilômetros. Rio Grande do Sul: a 10 quilômetros tem 
um assentamento e a 470 quilômetros tem um as-
sentamento. Esses dados também estão disponíveis, 
e é importante que as pessoas tenham uma ideia da 
espacialidade do INCRA, do tamanho do INCRA, das 
distâncias e dos seus programas.

Continuando, eu escolhi alguns temas para pri-
vilegiar, talvez, alguns dos Deputados presentes. Al-
gumas perguntas. 

Sobre diárias e todos os dados, eu convido os 
Deputados, principalmente o Deputado Duarte No-
gueira e os que assinaram o requerimento, a irem ao 
meu gabinete, para lhes explicarmos. Tenho aqui uma 
exposição com todos os dados do INCRA. São 30 lâ-
minas. Se quiserem saber por servidor... Tudo.

O importante é que é para atividade finalística. 
A diária do INCRA era muito baixa. Para os senhores 
terem uma ideia, a diária do INCRA para motorista 
era de 57 reais. Hoje, está em 160 reais. Felizmente, o 
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Governo aumentou a diária. Foi uma decisão do Minis-
tério do Planejamento, não do Presidente do INCRA, 
não do Superintendente do INCRA. E todas as diárias 
estão dentro da legalidade e da normalidade. O gran-
de gasto de diárias é com processos administrativos 
e disciplinares, vistorias a campo, etc.

O Deputado Duarte Nogueira perguntou quan-
tos projetos foram criados de 2003 até agora. Foram 
3.139 projetos. Está no material. O INCRA contrata co-
laboradores eventuais? Contrata. E precisamos muito 
para ajudar no nosso trabalho.Outra pergunta que o 
Deputado fez é sobre a produção e a eficiência nos 
assentamentos, etc. Gostaria de abordar um pouco 
esse tema. Estamos fazendo um levantamento da pro-
dução nos assentamentos. Um dos cruzamentos que 
estamos fazendo é com o IBGE, que levantou a pro-
dução nos estabelecimentos agropecuários. O INCRA 
trabalha com imóveis rurais. Em um imóvel rural pode 
haver vários estabelecimentos. Estamos fazendo esse 
cruzamento com o IBGE, plotando os assentamentos 
e vendo que produção o IBGE levantou dentro deles. 
Agora, não tenho dúvida nenhuma de que a produção 
é muito grande. Muito grande. Cito apenas um dado 
que já levantamos com o IBGE: na região centro-sul do 
Paraná, os assentamentos produzem 150 mil litros de 
leite por dia. Isso não é nada? Imagino muito em todas 
as regiões: no açaí, no cupuaçu, na castanha, no cacau 
orgânico exportado do sul da Bahia. Infelizmente, ele 
é exportado. Fazem o chocolate na Alemanha, e esse 
chocolate vem para cá para comprarmos. Tomara que 
consigamos investir mais em agroindustrialização e 
agregação de valor para podemos produzir o chocolate 
aqui. Temos de agregar valor aos nossos produtos. 

Esse é um levantamento. Outro levantamento dá 
contra de que mais de 24 mil famílias assentadas ven-
deram produtos para a CONAB através do Programa 
de Aquisição de Alimentos. No momento oportuno, 
vamos apresentar os dados, pois não os tenho agora. 
Produziram e venderam para o PAA da CONAB, que 
tem os dados: quanto o cidadão que está assentado 
vendeu, a que preço, etc.

Um terceiro levantamento que está sendo feito 
pelo próprio INCRA, com apoio de entidades e rigor 
estatístico na construção da amostra, é sobre o que 
se produz nos assentamentos. 

Também quero dizer que são pouco comparáveis, 
na minha modesta opinião, um grande produtor ou um 
que tem estrutura e uma comunidade em formação. 
Os levantamentos produzem muito, basta andar pelo 
Brasil para ver. Precisam produzir mais? Sim.

Outra pergunta é sobre os beneficiários e os 
assentados. Beneficiária é a família efetivamente re-
conhecida pelo Estado brasileiro, através do INCRA, 

como família assentada. O assentamento é o imóvel 
rural de que o INCRA se imitiu na posse. O INCRA 
não atua nem pode atuar em acampamento, pela le-
gislação. Então, imóvel rural é quando o juiz concede 
a imissão na posse para o INCRA.

Os assentados, depois de 10 anos, têm direito 
ao título. Eles têm de ser titulados. Acho que é um dos 
nossos desafios em Rondônia, apontado por um De-
putado que se ausentou. E não só em Rondônia, mas 
em vários Estados brasileiros.

Todos estão me olhando para que eu termine 
logo, mas há 2 assuntos que gostaria de abordar, para 
me colocar à disposição. Peço à assessoria que pas-
se uma explicação ao Deputado Marcos Montes. Ob-
tenção de imóveis, dado que os senhores receberam, 
independentemente da forma de obtenção, não tem 
nada a ver com ocupação de imóveis rurais. A forma 
aqui é a legal. Faltou a palavra legal. São as 3 formas 
de obtenção: desapropriação; compra, pelo Decreto 
433/92; e retomada de terra pública.O Deputado Onyx 
Lorenzoni não está presente, mas gostaria de fazer al-
guns comentários, com todo o respeito. Primeiro, não 
quero entender que o Deputado tenha defendido aqui 
a concentração dos meios de produção. Também não 
quero entender que o Deputado tenha dito aqui que 
um alemão ensina outro, um russo ensina outro, mas 
o cidadão brasileiro, pela formação cultural do Brasil... 
E, por favor, quem gosta de ler leia o livro de Darcy Ri-
beiro sobre a formação do povo brasileiro... Que esses 
caboclos, os negros, os índios, os brasileiros não te-
nham direito de acesso ao conhecimento, aos meios de 
produção. Eu conheço toda essa região. Joguei muito 
futebol em Taquari. Andei por todo o Rio Grande. E o 
exemplo dele mostra, na minha opinião – é ruim quan-
do o Deputado não está presente, para debatermos –, 
que a agricultura familiar produz muito. 

E quando ele diz que o êxodo rural está aumen-
tando e que essa é uma tendência mundial e pronto, 
eu gostaria de debater com ele. A pergunta que se co-
loca é: que país nós queremos daqui a 50 anos? Como 
nós pensamos o Brasil em 2050? É todo o mundo nas 
grandes cidades? Eu acho que um dos grandes desa-
fios do nosso País, a despeito de tudo que já avançou 
no Governo Lula, são os jovens das grandes periferias. 
Qual é o futuro desses jovens? Eu chamaria a atenção 
para uma matéria que saiu no jornal O Valor ontem – 
algumas pessoas aqui que me conhecem sabem que 
eu gosto de acompanhar este assunto: “Fundos de in-
vestimentos elevam aporte no campo. Estratégia cada 
vez mais agressiva para a compra de terras”. Aqui estão 
os dados publicados pelo jornal sobre onde e quanta 
terra os fundos de investimentos internacionais estão 
comprando no Brasil.
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Por que eu acho que isso é importante? Um 
debate nesta Comissão, no Governo e com os Parla-
mentares é: qual é o modelo de agricultura? Para onde 
queremos ir nos próximos anos? E existe um meio de 
produção chamado terra, que, está explicado aqui na 
matéria – e eu tenho dito, como várias pessoas que 
estudam e acompanham –, está sendo disputado no 
mundo. Terra é cada vez mais sinônimo de energia, de 
produção de alimentos.

A FAO está reunida. O Ministro Guilherme Cás-
sio e o Presidente Lula estão lá agora. Existe um de-
bate enorme sobre a fome no mundo. Um bilhão de 
pessoas passam fome no mundo. Um dos desafios é 
a produção de alimentos, e, espero, de alimentos lim-
pos, nutritivos. Há uma disputa pela terra no mundo 
e no Brasil. Essa matéria aqui, do ponto de vista da 
informação, é muito importante. 

Quanto ao debate sobre como tratar esse meio 
de produção no Brasil, eu espero contribuições da 
Comissão de Agricultura, do Congresso Nacional, 
para adequar a legislação. Nós temos um patrimônio 
enorme, tem muita terra no Brasil, como alguns aqui 
já disseram. Temos uma riqueza enorme. Temos água, 
energia, fotossíntese o ano inteiro.

Não é xenofobia. Não estou dizendo não ao capi-
tal, ao investimento estrangeiro. Mas quais são as re-
gras que nós temos que colocar? Quais são os limites? 
E nós, o povo brasileiro – e aí o papel do Congresso 
Nacional –, temos de dizer o que pode e o que não 
pode, para o gestor aplicar a regra existente. Esse é 
um ponto em questão. Fazer o ordenamento fundiário, 
desconcentrar a propriedade e o uso da terra no Bra-
sil, no meu entendimento, Deputado Onyx Lorenzoni, 
é promover a democracia. 

Qual era o estoque de terras públicas? Quando 
eu falei em 120 milhões de hectares, nós devemos ter 
arrecadado – esse dado eu passo para o Deputado – 
cerca de 40 milhões de hectares. Todo o processo de 
obtenção de terras da Fazenda Sotal, no Rio Grande 
do Sul – foram 21 mil hectares –, foi avaliado, anali-
sado e aprovado pelo TCU. E, ao contrário de jogar 
dinheiro fora, foi um dos poucos momentos em que o 
INCRA foi elogiado. Nós arrecadamos. O proprietário 
recebeu 1,5 milhão dos 26 milhões pagos, o resto era 
dívida com o INSS, a Previdência, o Banco do Brasil, 
o Tesouro Nacional. O proprietário chegou e disse: 
“Pelo amor de Deus, vamos fechar. Eu quero me ver 
livre”. E hoje há mais de 620 famílias sendo assenta-
das. Esse, para mim, é o debate de fundo. Que Brasil 
nós queremos? Como desenvolver o meio rural de 
forma sustentável? 

Estou dizendo aqui que o assentamento é uma 
maravilha? Não. É uma comunidade em formação. São 

722 famílias que não têm documentos. Vão ter acesso 
a documento, assistência técnica, estrada, casa. Esta-
mos debatendo lá o que produzir, como produzir. Todo 
esse processo da Sotal foi analisado pelo Tribunal de 
Contas da União. E o INCRA, através dessa ação, ar-
recadou para o Tesouro. Mais de 25 milhões de reais 
voltaram para o caixa do Tesouro. O Superintendente 
do Rio Grande do Sul atuou corretamente no arrenda-
mento ilegal de arroz nos assentamentos no Estado. 
Não negociou preço nenhum. Ao contrário, aplicou a 
lei. Há 2 semanas, acabamos com essa prática ilegal 
em alguns assentamentos. Hoje, retomamos esses 
assentamentos e estamos discutindo a cidadania e a 
produção neles.

Deputado Valdir Colatto, ex-Superintendente do 
INCRA, se me permite, dentre outras funções, eu acho, 
com todo o respeito, que o seu raciocínio tem uma 
lógica, mas parte de premissas erradas. Acho que é 
um bom debate.

Se eu entendi bem, o seu raciocínio é: se a re-
forma agrária tem 80 milhões de hectares, os demais 
têm 77, um produz mais e outro produz menos e a 
média de hectares... Trabalhando com conceito de 
média entre um e outro, estamos comparando coisas 
não comparáveis. Por quê? Na área média dos assen-
tamentos, incluímos as RESEXs, as grandes áreas do 
Norte. Então, aumenta muito, não quer dizer que cada 
família tenha isso. 

Segundo, eu não posso comparar uma Votoran-
tim com uma oficina que está sendo construída num 
fundo de quintal. Um setor – que bom! – tem acesso 
cada vez maior a assistência técnica, tecnologia, cré-
dito, pesquisa. Outros não têm documento, não sabem 
como tomar um crédito.

Acho que será um bom debate no futuro. Temos de 
pensar isso muito bem. O senhor entende dessa área. 
É para este debate que eu o convido: que agricultura 
queremos para o Brasil, como desenvolver o nosso 
País, qual é o futuro que pensamos para os nossos 
jovens, para os nossos filhos, o que produzir e onde. 
Vejam o debate de Copenhague. O Brasil tem o ativo 
biodiversidade, cada vez mais valorizado. O mercado 
do carbono. Na minha opinião, temos de rever e me-
lhorar no Brasil e no mundo, modéstia à parte, o modo 
de produzir e o modo de consumir. Com os modelos 
que os países ricos implementaram e outros, como a 
China, estão implementando, o planeta vai explodir. E 
o Brasil tem um potencial enorme, por isso o meio de 
produção terra está muito em disputa.

Por que não municipalizar a reforma agrária? 
Cabe ao INCRA cumprir a legislação. Na minha opi-
nião, essa política tem que ser federal, porque aqui 
mexemos com a estrutura da propriedade. Com todo o 
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respeito, não posso deixar um Prefeito decidir o que vai 
fazer com as terras, assim como o Imposto de Renda, 
a receita federal, o ITR. A política fundiária tem que ser 
federal, o que não impede a parceria com Estados e 
Municípios. A política geral tem que ser essa. 

Se há críticas, e, na minha opinião, temos de rever 
também, vamos debater, vamos propor, vamos mudar 
a legislação, vamos ver o que pode ser mudado. 

Quantas famílias foram retiradas, e quanto custou, 
de áreas indígenas e quilombolas. Deputado Colatto, eu 
não tenho aqui, mas vou lhe fornecer esses dados.

Meio ambiente. Como eu disse, temos de cumprir 
a legislação. Mais do que cumprir a legislação, temos 
de proteger o meio ambiente. Quem estuda um pouco 
de economia rural, de economia agrícola, sabe que o 
ativo meio ambiente cada vez mais se valoriza. O li-
cenciamento ambiental dos assentamentos do INCRA 
é feito pelos institutos de meio ambiente dos Estados, 
órgãos com pouca estrutura, com poucos técnicos. Uma 
dificuldade dos técnicos do INCRA é que a maioria dos 
técnicos desses institutos de meio ambiente não en-
tendem o que é um assentamento. Nunca foram. Como 
licenciam um assentamento? É diferente de licenciar 
uma ponte, uma usina, uma hidrelétrica. Em Santa 
Catarina, salvo melhor juízo, Deputado Valdir Colatto, 
97% dos projetos de assentamento estão com licen-
ciamento prévio. Noventa e sete por cento!

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Des-
culpe-me, mas eu conheço os assentamentos lá e sei 
que não existe isso. Pelo amor de Deus!

O SR. ROLF HACKBART – São os dados com 
licenciamento prévio.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Alguém 
está enganando o senhor.

O SR. ROLF HACKBART – Vai ver que é o Su-
perintendente. Então, 97% têm licenciamento prévio. 
Isso implica redesenho do assentamento. Mas o mais 
importante disso é que temos de avançar no licencia-
mento, implementar os assentamentos a partir dos 
biomas e da análise de mercado, estabelecer a reser-
va legal e a área de proteção permanente e proteger 
o meio ambiente.

Outro tema levantado aqui: por que o INCRA não 
cadastra os sem-terra? Vários Deputados aqui falaram 
disso. Aliás, eu percebo uma ideia geral: municipaliza, 
cadastra e resolve o problema. Não funciona assim. 
Primeiro, seguimos a legislação. Não tem lei dizendo 
que tem de cadastrar, etc. Segundo, aí vem a minha 
opinião, não funciona assim. A democracia no Brasil 
custou caro. A organização de movimentos sociais e 
de entidades representativas de todos os setores da 
sociedade é bem-vinda. Que bom que o povo brasileiro 

se organiza, especialmente os pobres! Eu até reclamo: 
estão pouco organizados.

Fazer cadastro? Nós aplicamos a legislação e 
selecionamos as famílias. Agora, fazer cadastro, fulano 
de tal, fulano de tal... Eu sempre digo, com todo o res-
peito, que o cidadão que nasce no Brasil tem acesso a 
todos os direitos. O fato de morar na cidade, ser preto 
ou branco, sulista, nortista ou nordestino, não impor-
ta. Não posso discriminar. Há, sim, uma demanda por 
terra. Pena que o Deputado Onyx Lorenzoni não es-
teja mais aqui, mas o que aconteceu no Rio Grande 
do Sul – e eu vivi isso, como outros aqui viveram – foi 
que milhares de jovens e famílias foram expulsos do 
campo e foram para a periferia de Porto Alegre e de 
Sapiranga, trabalhar na indústria do calçado. Quando 
há crise lá, eles ficam desesperados. Há pesquisas de 
várias universidades mostrando que esses jovens estão 
loucos para voltar para o meio rural – claro, desde que 
haja condições, não é voltar a qualquer custo. Princi-
palmente aqueles que já se casaram. “Eu quero meu 
pedaço de terra.” O que acontece via de regra? Eles 
voltam, até pelo desemprego estrutural, e vão morar 
na casa dos pais, que vivem da Previdência, mas têm 
o que comer, etc. 

Temos um potencial enorme para desenvolver 
o meio rural.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 
– Presidente Rolf, como estamos chegando ao final 
desta audiência pública e está acontecendo votação 
nominal na Câmara, precisamos que V.Sa. acelere um 
pouco seus esclarecimentos, porque temos de encer-
rar a reunião.

O SR. ROLF HACKBART – Até para colaborar 
com o espírito da Comissão de continuar o debate, eu 
me coloco à disposição – o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário está presente, como o INCRA – para 
continuar esse debate, responder às questões. Anotei 
todas, mas não há mais tempo para responder. Colo-
co-me à disposição para o debate e para responder 
às perguntas.

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – Sr. 
Presidente, 1 minuto apenas, como autor do requeri-
mento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 
– Antes de encerrar esta audiência pública, concedo 
1 minuto a V.Exa.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 

– Sim, mas outros Parlamentares não votaram e pre-
cisam votar. Além disso, temos de encerrar.

Vou conceder 1 minuto ao Deputado Duarte No-
gueira, para algumas considerações, e depois vou 
encerrar a reunião. 
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O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – De-
putado Nelson Meurer, 3º Vice-Presidente desta Co-
missão, quero agradecer a V.Exa. pela oportunidade 
e agradecer, mais uma vez, ao Presidente do INCRA 
pela presença.Lamento, e insisto nisto, que a nossa 
reunião tenha deixado de se concentrar nos objetivos 
pelos quais foi marcada, na explicação adequada, que 
a mim não foi dada, do volume absurdo de gastos com 
passagens aéreas e com diárias e, ao mesmo tempo, 
do motivo por que a regra nos assentamento do IN-
CRA é a improdutividade. Na verdade, com todos os 
recursos que estão sendo colocados, a exceção de-
veria ser a regra. Não é.

Quero dizer ao Presidente do INCRA que nós 
estamos, sim, interessados em obter as informações 
que ele aqui ofereceu a esta Comissão e a este Par-
lamento. 

Quero dizer também, quanto à sua resposta sobre 
os gastos com diárias e passagens, Dr. Rolf, que nós 
não nos referimos nem a dotação, nem a empenho ou 
execução. Nós nos referimos a liquidação, ou seja, o 
dinheiro já foi pago.

Segundo dados do SIAFI, portanto dados do Go-
verno, de janeiro até o dia 14 de novembro de 2009, o 
INCRA consumiu 35 milhões, 224 mil, 567 reais com 
diárias e 15 milhões, 602 mil, 183 reais com passa-
gens e despesas de locomoção, o que, somado, dá 
um valor de mais de 50 milhões de reais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 
– Atendendo a pedido do Deputado Marcos Montes, 
concedo 1 minuto a S.Exa. 

Vamos encerrar em seguida esta audiência pú-
blica.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Pela 
ordem, Sr. Presidente. Gostaria de que o Presidente 
do INCRA pudesse responder às perguntas que fize-
mos por escrito em outra oportunidade sobre custos, 
cadastros e número de assentados emancipados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 
– Com a palavra o Deputado Marcos Montes.

O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES – Sr. 
Presidente, obrigado pela oportunidade.

Infelizmente, Presidente Rolf, tive de sair e não 
escutei as respostas às indagações que tinha feito, mas 
depois conversarei pessoalmente com o senhor.

Como o Deputado Duarte Nogueira disse que nós 
desfocamos um pouco do que foi feito, eu vou desfocar 
um pouquinho e pedir ao senhor uma opinião pessoal. 
O senhor falou da reunião de ontem da FAO, que os 
jornais comentam. O Presidente Lula apresentou lá 
posições interessantes. A edição de hoje do Financial 
Times afirma que o agronegócio brasileiro é atrapa-
lhado por altos impostos, burocracia e uma das mais 

rígidas legislações ambientais do mundo. O Ministro 
Carlos Minc fala em fazer uma legislação ambiental 
diferente para as pequenas propriedades. Como o 
senhor enxerga isso, sabendo que o mundo, daqui a 
alguns anos, vai ter de produzir mais alimentos, como 
o senhor mesmo disse, e nós estamos engessados 
por essa legislação que aí está?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 
– Com a palavra o Presidente Rolf, por 3 minutos, para 
as suas considerações finais.

O SR. ROLF HACKBART – Menos. Deputado 
Duarte Nogueira, eu vou lhe entregar parte da exposi-
ção sobre diárias – talvez isso colabore, porque apre-
sentei pouco – e convido o senhor a debater, pegar 
as informações, etc.

Gostaria só de registrar que nosso trabalho prin-
cipal é de campo. Todos os programas... São mais de 6 
mil servidores, o número de assentamentos, o número 
de hectares, e os assentados estão danados porque o 
INCRA não está mais presente lá na ponta. E há um 
acórdão do Tribunal de Contas da União determinando 
ao INCRA que melhore sua estrutura com mais servi-
dores, mais gente para executar o trabalho lá na ponta. 
Aqui tenho parte dos dados, que passo ao senhor.

Quanto à pergunta do Deputado Marcos Montes, 
vou me reservar o direito de não responder, porque não 
entendo da área, relativa ao Ministério do Meio Am-
biente. Estamos tratando aqui da reforma agrária, do 
licenciamento ambiental, dos assentamos. Acho que é 
um debate muito interessante, mas não é minha área. 
Peço desculpas ao senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) 
– Quero agradecer ao Presidente Rolf por sua atenção 
em atender ao convite formulado por esta Comissão.

Agradeço também a presença a todos os Parla-
mentares que participaram do debate.

Vou encerrar esta reunião. Antes, porém, convo-
co os Srs. Deputados para reunião deliberativa ama-
nhã, dia 18, neste plenário.Está encerrada a presente 
reunião.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMU-
NICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 44ª Reunião Ordinária realizada em 18 
de novembro de 2009. 

Às dez horas e vinte e seis minutos do dia dezoi-
to de novembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputa-
dos, com a presença dos Senhores Deputados Edu-
ardo Gomes – Presidente; Professora Raquel Teixeira, 
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Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes; An-
tonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bilac Pinto, Bis-
po Gê Tenuta, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, 
Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, 
Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber Braga, 
Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, Manoel Sal-
viano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nelson Proen-
ça, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto Pereira, 
Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto e Ze-
quinha Marinho – Titulares; Angela Amin, Ariosto Ho-
landa, Arolde de Oliveira, Duarte Nogueira, Eliene 
Lima, Fernando Ferro, Flávio Bezerra, Indio da Costa, 
Jô Moraes, Jorginho Maluly, Lobbe Neto, Nelson Meu-
rer, Rômulo Gouveia e Wilson Picler – Suplentes. Com-
pareceu também o Deputado Dr. Ubiali, como não-
membro. Deixaram de comparecer os Deputados Abe-
lardo Camarinha, Charles Lucena, Jader Barbalho, 
Lindomar Garçon, Paulo Bornhausen, Paulo Pimenta 
e Vic Pires Franco. Justificou a ausência o Deputado 
Julio Semeghini. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou à apreciação as Atas das 41ª, 42ª e 43ª reu-
niões, realizadas nos dias 4 e 11 de novembro. O De-
putado Paulo Henrique Lustosa solicitou a dispensa 
da leitura das atas. Não houve discussão. Em votação, 
as Atas foram APROVADAS por unanimidade. EXPE-
DIENTE: O Presidente comunicou ao Plenário que: 1) 
recebeu, para conhecimento, cópia dos seguintes 
Acórdãos, aprovados pelo Tribunal de Contas da União: 
Acordão TCU nº 2640/2009, que trata de embargos de 
declaração interpostos contra o acórdão 2.731/2008, 
destinado a examinar o relacionamento das Instituições 
Federais de Ensino Superior – Ifes com suas funda-
ções de apoio; e Acórdão TCU nº 2658/2009, que tra-
ta de solicitação desta comissão para que seja reali-
zada auditoria dos atos de fiscalização da Anatel re-
lativos ao atendimento, pelas estações de radiocomu-
nicação que operam na faixa de 9 kHz a 300 GHz, de 
limites de exposição humana à radiação não ioizante 
originada de sua estações; 2) recebeu da presidência 
da Câmara dos Deputados ofício encaminhando, para 
conhecimento, solicitação do Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária – Conar para que 
seja realizada consulta à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania sobre a possibilidade de a An-
visa legislar sobre propaganda comercial; 3) recebeu 
do Presidente do Senado Federal, Senador José Sar-
ney, ofício encaminhando, para conhecimento, cópia 
do parecer da Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática do Senado Federal, 
que concluiu pelo arquivamento do Aviso 53/2008 do 
TCU; 4) recebeu justificativa de ausência dos Deputa-

dos Rodrigo Rollemberg, nas reuniões dos dias 18 e 
23 de junho, 27 de agosto e 1º, 2, 10 e 23 de setem-
bro, em razão de compromissos político-partidários 
como líder de seu partido; José Rocha, no período de 
10 a 13 de novembro, para tratamento de saúde; e 
Julio Semeghini, no dia 10 de novembro, em virtude 
de recebimento do Prêmio Personalidade Financeira 
em São Paulo – SP, e no dia 18 de novembro em razão 
de participação, em missão oficial, do evento sobre 
segurança digital e tecnologias inteligentes – “Cartes 
& Indentification 2009”, em Paris. O Presidente infor-
mou, também, que a votação das emendas da comis-
são ao PLOA 2010 seria adiada para o período da 
tarde, para atender a solicitação dos Deputados Nárcio 
Rodrigues e Ratinho Junior, que ainda não haviam 
concluído a analise das sugestões de emendas apre-
sentadas. Motivo que ocasionou a inversão das reuni-
ões; passando a reunião destinada a apreciação das 
emendas a ser extraordinária. ORDEM DO DIA: Antes 
de dar início ao item A da pauta (Requerimentos), o 
Presidente passou a presidência dos trabalhos para a 
Deputada Luiza Erundina, e solicitou a inversão de 
pauta do item 102. Submetida à apreciação do plená-
rio e aprovada a inversão de pauta, passou-se a apre-
ciação da matéria. 1 – REQUERIMENTO Nº 219/09 
– da Sra. Luiza Erundina – que “requer a realização 
de Audiência Pública para debater a prática de sub-
concessão, arrendamento ou alienação a terceiros 
promovida por concessionários de serviços públicos 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens sem a 
autorização competente”. Discutiram a matéria os De-
putados Nárcio Rodrigues, José Rocha, Paulo Rober-
to Pereira, Beto Mansur, Cida Diogo e Glauber Braga. 
APROVADO, COM A EXTENSÃO DO CONVITE A 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DAS COMUNI-
CAÇÕES E CONTRA O VOTO DOS DEPUTADOS 
ANTONIO CARLOS CHAMARIZ, BETO MANSUR, 
BILAC PINTO, BISPO GÊ TENUTA, INDIO DA COSTA 
, NELSON MEURER, PAULO ROBERTO PEREIRA 
E SOLANGE AMARAL. 2 – REQUERIMENTO Nº 
220/09 – dos Srs. Luiza Erundina e Glauber Braga – 
que “requer a realização de Audiência Pública para 
debater os TVRs nos 1.598, de 2009; 1.605, de 2009; 
1.607, de 2009; 1.608, de 2009; 1.609, de 2009; e 
1.611, de 2009”. Aberta a discussão usaram da pala-
vra os Deputados José Rocha, Índio da Costa, Glauber 
Braga, Gilmar Machado, Luiza Erundina, Nárcio Ro-
drigues, Beto Mansur, Bilac Pinto, Paulo Roberto Pe-
reira, Solange Amaral e Francisco Rossi. Encaminha-
ram a votação os Deputados José Rocha, Gilmar Ma-
chado e Beto Mansur. Em votação, o requerimento foi 
rejeitado. O Deputado Dr. Ubiali, vice-líder do Bloco 
Parlamentar PSB, PCdoB, PMN, PRB, solicitou a ve-
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rificação de votação. A Deputada Solange Amaral pro-
cedeu a chamada nominal. Votaram sim os Deputados 
Manuel Fernandes, Glauber Braga e Luiza Erundina. 
Votaram não os Deputados Antonio Carlos Chamariz, 
Beto Mansur, Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Dr. Adilson 
Soares, Francisco Rossi, Gilmar Machado, Iriny Lopes, 
José Rocha, Narcio Rodrigues, Paulo Henrique Lus-
tosa, Paulo Roberto Pereira, Nelson Proença, Eduardo 
Gomes, Solange Amaral, Professora Raquel Teixeira, 
Nelson Meurer, Rômulo Gouveia, Índio da Costa, An-
gela Amin e Flávio Bezerra. O Deputado Miro Teixeira 
se absteve de votar. O Presidente proclamou o resul-
tado. Votaram vinte e cinco Deputados: três favoráveis, 
vinte e um contrários e um abstenção. O requerimen-
to foi rejeitado. REJEITADO, CONTRA O VOTO DOS 
DEPUTADOS GLAUBER BRAGA, LUIZA ERUNDINA 
E MANOEL SALVIANO. 3 – REQUERIMENTO Nº 
221/09 – da Sra. Professora Raquel Teixeira – que “re-
quer a realização de audiência Pública na Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
para debater a atuação do ECAD”. Discutiram a ma-
téria os Deputados Francisco Rossi, Índio da Costa, 
Miro Teixeira e Beto Mansur. APROVADO. 4 – REQUE-
RIMENTO Nº 222/09 – do Sr. Beto Mansur – que “re-
quer a realização de Audiência Pública para debater 
as causas técnicas da descontinuidade de abasteci-
mento e transmissão de energia elétrica no Brasil, que 
atingiu, recentemente, 18 estados da federação”. APRO-
VADO, COM A TRANSFORMAÇÃO DO EVENTO EM 
AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM AS COMIS-
SÕES DE MINAS E ENERGIA E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E CONTROLE. 5 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.473/03 – do Sr. Colbert Martins – que “dispõe so-
bre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pes-
quisas envolvendo Seres Humanos”. RELATORA: De-
putada CIDA DIOGO. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. Vista ao Deputado Paulo Henrique Lus-
tosa, em 21/10/2009. RETIRADO DE PAUTA, DE 
OFÍCIO. 6 – PROJETO DE LEI Nº 4.068/08 – do Sr. 
Walter Brito Neto – que “proíbe a veiculação de men-
sagem subliminar na propaganda de bens e serviços”. 
(Apensado: PL 4825/2009) RELATOR: Deputado NEL-
SON PROENÇA. PARECER: pela aprovação deste, e 
do PL 4825/2009, apensado, com substitutivo. VISTA 
CONJUNTA AOS DEPUTADOS MIRO TEIXEIRA E 
PAULO ROBERTO PEREIRA. 7 – TVR Nº 1.426/09 
– do Poder Executivo – (MSC 631/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 671, de 14 de outubro de 2008, 
que autoriza a Associação Comunitária Shalon de Ara-
guapaz executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Araguapaz, Estado de Goiás”. RELATOR: 

Deputado DUARTE NOGUEIRA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
8 – TVR Nº 1.496/09 – do Poder Executivo – (MSC 
635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 867, de 19 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Radiodifusão FM Conquista 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Porto Feliz , Estado de São Paulo”. RELA-
TOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
9 – 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 Tie-
tê, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado CHAR-
LES LUCENA. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 10 – TVR Nº 
1.549/09 – do Poder Executivo – (MSC 733/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.101, de 23 de dezembro 
de 2008, que autoriza a Associação Cultural de Ra-
diodifusão Comunitária de Mimoso de Goiás – GO 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Mimoso de Goiás, Estado de Goiás”. RE-
LATOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 11 – TVR Nº 1.559/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 733/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.119, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária Teutônia executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Teutônia, 
Estado do Rio Grande do Sul” RELATOR: Deputado 
BETO MANSUR. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 12 – TVR 
Nº 1.561/09 – do Poder Executivo – (MSC 733/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.121, de 23 de dezem-
bro de 2008, que autoriza a Associação Comunitária 
Beneficente de Radiodifusão de Inimutaba executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Inimutaba, Estado de Minas Gerais” RELATOR: Depu-
tado CELSO RUSSOMANNO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
13 – TVR Nº 1.565/09 – do Poder Executivo – (MSC 
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733/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.126, de 23 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação de 
Proteção à Maternidade e Infância de Governador 
Mangabeira executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Governador Mangabeira, 
Estado da Bahia” RELATOR: Deputado ANTONIO 
CARLOS CHAMARIZ. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 14 
– TVR Nº 1.568/09 – do Poder Executivo – (MSC 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.136, de 23 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação Co-
munitária Amigos de Caravelas executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Caravelas, 
Estado da Bahia” RELATOR: Deputado BISPO GÊ 
TENUTA. PARECER: pela aprovação. Vista ao Depu-
tado Uldurico Pinto, em 04/11/2009. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 15 – TVR Nº 
1.587/09 – do Poder Executivo – (MSC 733/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.211, de 30 de dezembro 
de 2008, que autoriza a Associação Comunitária de 
Desenvolvimento Artístico e Cultural de Ladário – ACO-
LA executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Ladário, Estado do Mato Grosso do Sul” 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 16 – TVR Nº 1.589/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 733/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.217, de 30 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária dos Moradores e 
Amigos de Oiapoque executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Oiapoque, Estado do 
Amapá” RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 17 – TVR Nº 1.598/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 726/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 27 de fevereiro de 2009, que renova a con-
cessão outorgada à Rádio e Televisão Record S.A para 
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela 
aprovação. Vista conjunta aos Deputados Antonio 
Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bispo Gê Tenuta, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Luiza Erundina, Már-

cio Marinho e Paulo Roberto Pereira, em 04/11/2009. 
APROVADO O PARECER CONTRA OS VOTOS DOS 
DEPUTADOS LUIZA ERUNDINA E GLAUBER BRA-
GA. 18 – TVR Nº 1.605/09 – do Poder Executivo – (MSC 
726/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 10 de junho 
de 2009, que renova a concessão outorgada à RBS 
TV Santa Rosa Ltda. para explorar, pelo prazo de quin-
ze anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens, na cidade de Santa 
Rosa, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: De-
putado BISPO GÊ TENUTA. PARECER: pela aprova-
ção. Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos 
Chamariz, Beto Mansur, Glauber Braga, Gustavo 
Fruet, José Rocha, Luiza Erundina, Márcio Marinho 
e Paulo Roberto Pereira, em 04/11/2009. APROVA-
DO O PARECER CONTRA OS VOTOS DOS DEPU-
TADOS LUIZA ERUNDINA E GLAUBER BRAGA. 19 
– TVR Nº 1.607/09 – do Poder Executivo – (MSC 
726/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 10 de junho 
de 2009, que renova a concessão outorgada à TV To-
cantins Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, na cidade de Anápolis, Estado de 
Goiás”. RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PA-
RECER: pela aprovação. Vista conjunta aos Depu-
tados Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bis-
po Gê Tenuta, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José 
Rocha, Luiza Erundina, Márcio Marinho e Paulo 
Roberto Pereira, em 04/11/2009. APROVADO O PA-
RECER CONTRA OS VOTOS DOS DEPUTADOS 
LUIZA ERUNDINA E GLAUBER BRAGA. 20 – TVR 
Nº 1.608/09 – do Poder Executivo – (MSC 726/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 12 de junho de 2009, 
que renova a concessão outorgada à TV Bauru S.A 
para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, na cidade de Bauru , Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. PARECER: 
pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados An-
tonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bispo Gê Te-
nuta, Glauber Braga, José Rocha, Luiza Erundina, 
Márcio Marinho e Paulo Roberto Pereira, em 
04/11/2009. APROVADO O PARECER CONTRA OS 
VOTOS DOS DEPUTADOS LUIZA ERUNDINA E 
GLAUBER BRAGA. 21 – TVR Nº 1.609/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 726/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante do De-
creto de 12 de junho de 2009, que renova a concessão 
outorgada à Televisão Cultura S.A para explorar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade 
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: 
Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Cha-
mariz, Beto Mansur, Bispo Gê Tenuta, Glauber Bra-
ga, Gustavo Fruet, José Rocha, Luiza Erundina, 
Márcio Marinho e Paulo Roberto Pereira, em 
04/11/2009. APROVADO O PARECER CONTRA OS 
VOTOS DOS DEPUTADOS LUIZA ERUNDINA E 
GLAUBER BRAGA. 22 – TVR Nº 1.611/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 726/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante do De-
creto de 12 de junho de 2009, que renova a concessão 
outorgada à Televisão Guaíba Ltda. para explorar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no muni-
cípio de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. PARECER: pela 
aprovação. Vista conjunta aos Deputados Antonio 
Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Glauber Braga, 
Gustavo Fruet, José Rocha, Luiza Erundina, Márcio 
Marinho e Paulo Roberto Pereira, em 04/11/2009. 
APROVADO O PARECER CONTRA OS VOTOS DOS 
DEPUTADOS LUIZA ERUNDINA E GLAUBER BRA-
GA. 23 – TVR Nº 1.617/09 – do Poder Executivo – (MSC 
727/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 27 de feverei-
ro de 2009, que renova a concessão outorgada à Rá-
dio Panamericana S.A para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em onda média, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
24 – TVR Nº 1.619/09 – do Poder Executivo – (MSC 
727/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 27 de feverei-
ro de 2009, que renova a concessão outorgada à Rá-
dio Porto Alegre de Curitiba Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Curitiba, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado 
ABELARDO CAMARINHA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 25 
– TVR Nº 1.637/09 – do Poder Executivo – (MSC 
727/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 17 de julho de 
2009, que renova a concessão outorgada à Empresa 
Fluminense de Comunicação Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Niterói, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: De-
putado SANDES JÚNIOR. PARECER: pela aprovação. 

APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 26 
– TVR Nº 1.644/09 – do Poder Executivo – (MSC 
728/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria n.º 421, de 14 de 
julho de 2009, que outorga permissão à Fundação de 
Apoio à Cultura, Ensino, Pesquisa e Extensão de Al-
fenas para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, no município de Alfenas, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 27 – TVR Nº 1.647/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 729/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 989, de 23 de dezembro de 2008, que ou-
torga permissão à Rede Paraibana de Radiodifusão, 
Sons e Imagens Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Santa Helena, Estado da Paraíba”. RELATOR: De-
putado ULDURICO PINTO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 28 
– TVR Nº 1.650/09 – do Poder Executivo – (MSC 
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 995, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga permissão à Rede 
Paraibana de Radiodifusão, Sons e Imagens Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no município de Poço Dantas, Estado 
da Paraíba” RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 29 – TVR Nº 1.662/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 729/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.011, de 23 de dezembro de 2008, que 
outorga permissão à Rádio Ultra FM Ltda. para explo-
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no município de Lagoa Formosa, Estado 
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado RÔMULO 
GOUVEIA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 30 – TVR Nº 
1.667/09 – do Poder Executivo – (MSC 729/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.019, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga permissão ao Sistema Maior de 
Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Cubatão, Estado de São Paulo”. RELATOR: Depu-
tado NELSON PROENÇA. PARECER: pela aprovação. 
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APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 31 
– TVR Nº 1.675/09 – do Poder Executivo – (MSC 
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.245, de 31 
de dezembro de 2008, que outorga permissão à Rádio 
e TV Desan Telecomunicações Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no município de Guaxupé, Estado de Minas Ge-
rais”. RELATOR: Deputado ULDURICO PINTO. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 32 – TVR Nº 1.679/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 729/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 50, de 24 de março de 2009, que outorga per-
missão à Rádio Litoral Norte Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no município de Américo Brasiliense, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHA-
MARIZ. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 33 – TVR Nº 1.705/09 
– do Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 994, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga permissão à W.A.C.Rabelo & CIA Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, na cidade de Irituia, Estado do 
Pará”. RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 34 – TVR Nº 1.712/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 730/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 78, de 25 de março de 2009, que outorga per-
missão à Rádio Tauá de Guiratinga Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, na cidade de Alto Paraguai, Estado do Mato 
Grosso”. RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 35 – TVR Nº 1.714/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 80, de 25 de março de 2009, que outorga 
permissão à Moriá FM Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, na ci-
dade de Iguaraçu, Estado do Paraná”. RELATOR: De-
putado ABELARDO CAMARINHA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 36 – TVR Nº 1.722/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação do 

Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
268, de 12 de maio de 2009, que outorga permissão 
à Rádio Nativa FM Ltda. para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de Ipaba, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Depu-
tado ARIOSTO HOLANDA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 37 
– TVR Nº 1.723/09 – do Poder Executivo – (MSC 
730/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 275, de 13 de 
maio de 2009, que outorga permissão à Rádio Ondas 
FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, na cidade de Colômbia, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado FÁBIO 
FARIA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 38 – TVR Nº 1.726/09 
– do Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 294, de 14 de maio de 2009, que 
outorga permissão à Difusora Natureza FM Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, na cidade de Euclides da Cunha 
Paulista, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
WILSON PICLER. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 39 – TVR 
Nº 1.731/09 – do Poder Executivo – (MSC 730/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 300, de 14 de maio de 
2009, que outorga permissão à Difusora Natureza FM 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, na cidade de Taquarituba, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado ANTÔNIO 
CARLOS BIFFI. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 40 – TVR 
Nº 1.732/09 – do Poder Executivo – (MSC 730/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 301, de 14 de maio de 
2009, que outorga permissão à Difusora Natureza FM 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, na cidade de Teodoro Sam-
paio, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado BETO 
FARO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 41 – TVR Nº 1.733/09 
– do Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 303, de 14 de maio de 2009, que 
outorga permissão ao Sistema Costa Dourada de Ra-
diodifusão Ltda.. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de Delmi-
ro Gouveia, Estado da Alagoas”. RELATOR: Deputado 
COLBERT MARTINS. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 42 
– TVR Nº 1.734/09 – do Poder Executivo – (MSC 
730/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 304, de 14 de 
maio de 2009, que outorga permissão à Rádio Ultra 
FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, na cidade de São José 
do Vale do Rio Preto, Estado do Rio de Janeiro”. RE-
LATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 43 – TVR Nº 1.736/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
307, de 14 de maio de 2009, que outorga permissão 
ao Sistema de Comunicação Sol Ltda.. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, na cidade de Barcelos, Estado do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado DUARTE NOGUEIRA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 44 – TVR Nº 1.739/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
310, de 14 de maio de 2009, que outorga permissão 
à Rádio Difusora de Catanduva Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, na cidade de Catiguá, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO BEZERRA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 45 – TVR Nº 1.746/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 731/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 
27 de fevereiro de 2009, que outorga concessão à 
Nortão Comunicação e Publicidade Ltda.. para explo-
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no município de Santo Antônio do Içá, Estado do Ama-
zonas”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FI-
LHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 46 – TVR Nº 1.748/09 
– do Poder Executivo – (MSC 731/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 10 de junho de 2009, que outorga 
concessão à Rádio e Televisão Belo Monte Ltda.. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no município de Senador José Porfírio, Estado 

do Pará”. RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 47 – TVR Nº 1.752/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 731/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 17 de julho de 2009, que outorga conces-
são à Beija-Flor Radiodifusão Ltda.. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média, no muni-
cípio de Itaituba, Estado do Pará”. RELATORA: Depu-
tada ANDREIA ZITO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 48 
– TVR Nº 1.753/09 – do Poder Executivo – (MSC 
731/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 17 de julho de 
2009, que outorga concessão à Beija-Flor Radiodifu-
são Ltda.. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média, no município de São Domingos do 
Capim, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado FRAN-
CISCO ROSSI. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 49 – TVR Nº 
1.764/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 869, de 19 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização à Associação Cul-
tural de Radiodifusão Comunitária para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Piraí 
do Sul, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado LO-
BBE NETO. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 50 – TVR Nº 
1.765/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 872, de 19 de dezembro 
de 2008, que autoriza a Associação Comunitária de 
Radiodifusão Santo Antônio de Lisboa – ACSAL exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Japira, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado 
RAUL JUNGMANN. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 51 – TVR 
Nº 1.770/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 904, de 22 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização à Associação Co-
munitária de Comunicação e Cultura de Franca para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Franca, Estado de São Paulo”. RELATO-
RA: Deputada CIDA DIOGO. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
52 – TVR Nº 1.780/09 – do Poder Executivo – (MSC 
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732/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 949, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária de Nova Ramada 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado FRANCISCO ROSSI. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 53 – TVR Nº 1.781/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 959, de 23 de dezembro de 2008, que ou-
torga autorização à Associação Cultural Rádio Rural 
FM para executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no município de Piedade, Estado de São Paulo”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 54 – TVR Nº 1.785/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 732/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
982, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autori-
zação ao Movimento Comunitário Cultural e Social de 
Santa Lúcia para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado RATINHO 
JUNIOR. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 55 – TVR Nº 
1.793/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.046, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização à Associação Co-
munitária da Estância Hidromineral de Águas da Pra-
ta – SP para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Águas da Prata, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado NELSON PROEN-
ÇA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 56 – TVR Nº 1.805/09 
– do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 1.081, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga autorização à Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura de Carlos Barbosa para exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 57 – TVR Nº 1.806/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à 

apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.082, de 23 de dezembro de 2008, que 
outorga autorização à Associação Comunitária Vale 
do Acarape para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Acarape, Estado do Ce-
ará”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 58 – TVR Nº 1.807/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 732/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1085, 23 de dezembro de 2008, que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária do Passo da Caveira 
Vila Neiva para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Gravataí, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado CELSO RUS-
SOMANNO. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 59 – TVR Nº 
1.811/09 – do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria n.º 966, de 23 de dezembro 
de 2008, que autoriza a Associação Comunitária de 
Comunicação de Sud Mennucci executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Sud Men-
nucci, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
ANTÔNIO CARLOS BIFFI. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 60 
– TVR Nº 1.817/09 – do Poder Executivo – (MSC 
734/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria n.º 1.083, de 23 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação Co-
munitária Junco – ASCOMJU, executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Granjeiro, Es-
tado do Ceará”. RELATOR: Deputado RÔMULO GOU-
VEIA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 61 – TVR Nº 1.827/09 
– do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria n.º 119, de 25 de março de 2009, que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura Amar e Servir executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Itajuípe, Estado 
da Bahia”. RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 62 – TVR Nº 1.828/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria n.º 120, de 25 de março de 2009, que autori-
za a Associação Comunitária de Radiodifusão Maria 
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Natividade, executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Escada, Estado de Pernambu-
co”. RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 63 – TVR Nº 1.830/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria n.º 122, de 25 de março de 2009, que autori-
za a Associação Cultural de Difusão Comunitária Ca-
naã, executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia”. RELA-
TOR: Deputado MANOEL SALVIANO. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 64 – TVR Nº 1.832/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 734/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria n.º 
124, de 25 de março de 2009, que autoriza a Associa-
ção de Comunicação e Cultura de Palmeira executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Palmeira, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: De-
putado NELSON PROENÇA. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
65 – TVR Nº 1.833/09 – do Poder Executivo – (MSC 
734/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria n.º 126, de 25 de 
março de 2009, que autoriza a Associação Educativa 
e Cultural de Correntina executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Correntina, Esta-
do da Bahia” RELATOR: Deputado PAULO BORNHAU-
SEN. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 66 – TVR Nº 1.835/09 
– do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria n.º 133, de 25 de março de 2009, que 
autoriza a Associação dos Amigos do Bairro do Aero-
porto executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Breves, Estado do Pará”. RELATORA: 
Deputada ANDREIA ZITO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 67 
– TVR Nº 1.837/09 – do Poder Executivo – (MSC 
734/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria n.º 162, de 14 de 
abril de 2009, que autoriza a Associação de Radiodi-
fusão Comunitária Amigos dos Bairros Quilombo dos 
Palmares e Vila Tereza para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Cataguases, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado PAULO 

PIMENTA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 68 – TVR Nº 
1.838/09 – do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria n.º 190, de 22 de abril de 
2009, que autoriza a Associaçãode Turismo de Taqua-
ritinga do Norte executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Taquaritinga, Estado de 
Pernambuco”. RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO 
PEREIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 69 – TVR Nº 
1.845/09 – do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria n.º 329, de 28 de maio de 
2009, que autoriza a Associação Beneficente de Ra-
diodifusão Comunitária Floresta executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Rio Fortuna, 
Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado GLAU-
BER BRAGA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 70 – TVR Nº 
1.851/09 – do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.226, de 30 de dezembro 
de 2008, que autoriza à Associação Comunitária de 
Comunicação Vale do Xingu executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Gaúcha do Norte, 
Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado PAULO 
PIMENTA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 71 – TVR Nº 
1.870/09 – do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 160, de 14 de abril de 
2009, que autoriza a Associação de Radiodifusão Co-
munitária Mantiqueira executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Poços de Caldas, Estado de 
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado CELSO RUSSO-
MANNO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 72 – TVR Nº 1.871/09 
– do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 163, de 14 de abril de 2009, que 
autoriza a Associação das Famílias Carentes de São 
João das Missões executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São João das Missões, Es-
tado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ELIENE 
LIMA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 73 – TVR Nº 1.877/09 
– do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “sub-
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mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 197, de 22 de abril de 2009, que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Assistência Social executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Teotônio Vilela, Estado de 
Alagoas”. RELATOR: Deputado LOBBE NETO. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 74 – TVR Nº 1.881/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 210, de 22 de abril de 2009, que autoriza a 
Associação Comunitária Cultural de Aparecida do Ta-
boado executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Aparecida do Taboado, Estado do Mato 
Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado MÁRCIO MARI-
NHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 75 – TVR Nº 1.882/09 
– do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 211, de 22 de abril de 2009, que 
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimen-
to Cultural e Artístico de Cariacica executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Cariacica, 
Estado do Espírito Santo”. RELATOR: Deputado MEN-
DES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 76 
– TVR Nº 1.883/09 – do Poder Executivo – (MSC 
735/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 212, de 22 de 
abril de 2009, que autoriza a Associação Rádio Co-
munitária Jovem FM executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Arraias, Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado NELSON MEURER. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 77 – TVR Nº 1.884/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 735/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
213, de 22 de abril de 2009, que autoriza a Associação 
de Proteção Ambiental do Vale do Rio Verdão executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mau-
rilândia, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado JULIO 
SEMEGHINI. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 78 – TVR Nº 
1.885/09 – do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 214, de 22 de abril de 
2009, que autoriza a Associação Comunitária Reluz 
FM de Radiodifusão executar, pelo prazo de dez anos, 

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Jacupiranga, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 79 – TVR Nº 1.887/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 255, de 06 de maio de 2009, que autoriza 
a Associação Comunitária Pontenovense de Radiodi-
fusão “ASCOPRADI” executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Ponte Nova, Estado de Mi-
nas Gerais”. RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 80 – TVR Nº 1.888/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 257, de 06 de maio de 2009, que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Cidade de Gaspar exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Gaspar, Estado de Santa Catarina”. RELATORA: 
Deputada ANDREIA ZITO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 81 
– TVR Nº 1.890/09 – do Poder Executivo – (MSC 
735/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 334, de 29 de 
maio de 2009, que autoriza a Associação Comunitária 
Coroaciense de Desportos (ACCORD) executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Coroa-
ci, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
ARNALDO JARDIM. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 82 – TVR 
Nº 1.893/09 – do Poder Executivo – (MSC 735/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 353, de 12 de junho de 
2009, que autoriza a Associação de Difusão Comuni-
tária Conde FM executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Conde, Estado da Bahia”. RE-
LATOR: Deputado INDIO DA COSTA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 83 – TVR Nº 1.895/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 735/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
357, de 12 de junho de 2009, que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão e Cultura de Terezópolis executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Te-
rezópolis de Goiás, Estado de Goiás”. RELATOR: De-
putado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
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PARECER. 84 – TVR Nº 1.903/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
886, de 19 de dezembro de 2008, que outorga autori-
zação à Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Santo Antônio do Caiuá para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de San-
to Antônio do Caiuá, Estado do Paraná”. RELATORA: 
Deputada ANGELA AMIN. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 85 
– TVR Nº 1.906/09 – do Poder Executivo – (MSC 
736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 918, de 22 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Abaiti para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Ibaiti, Estado do 
Paraná”. RELATOR: Deputado BETO MANSUR. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 86 – TVR Nº 1.907/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 951, de 23 de dezembro de 2008, que ou-
torga autorização à Associação Cultural Florescer – FM 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Flores, Estado de Pernambuco”. RELA-
TOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
87 – TVR Nº 1.908/09 – do Poder Executivo – (MSC 
736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 952, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária Princesa da Lagoa para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado CHARLES LUCENA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
88 – TVR Nº 1.916/09 – do Poder Executivo – (MSC 
736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.038, de 23 
de dezembro de 2008, que outorga autorização à As-
sociação de Moradores do Jardim Maluche e Parte do 
Bairro Souza Cruz para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Brusque, Estado 
de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado JOSÉ RO-
CHA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 89 – TVR Nº 1.918/09 
– do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “sub-

mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 1.060, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga autorização à Agência de Desenvolvimen-
to de Messias Targino – RN – ADMT para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Messias Targino, Estado do Rio Grande do Norte”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 90 – TVR Nº 1.919/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.084, de 23 de dezembro de 2008, que outorga au-
torização à Associação Cultural e Sonora Novarrus-
sense para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Nova Russas, Estado do 
Ceará”. RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO PE-
REIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 91 – TVR Nº 1.925/09 
– do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 1.104, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga autorização à Associação Rádio Comu-
nitária de Alenquer para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Alenquer, Estado 
do Pará”. RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 92 – TVR Nº 1.926/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.113, de 23 de dezembro de 2008, que 
outorga autorização à Associação do Movimento de 
Radiodifusão Alternativa de Giruá para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Giruá, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
EMANUEL FERNANDES. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 93 
– TVR Nº 1.928/09 – do Poder Executivo – (MSC 
736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.124, de 23 
de dezembro de 2008, que outorga autorização à As-
sociação Comunitária de Selbach para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Sel-
bach, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: De-
putado MANOEL SALVIANO. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
94 – TVR Nº 1.929/09 – do Poder Executivo – (MSC 
736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.128, de 23 
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de dezembro de 2008, que outorga autorização à As-
sociação Beneficente e de Comunicação de Santa 
Terezinha para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Santa Terezinha, Estado do 
Mato Grosso”. RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 95 – TVR Nº 1.930/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.130, de 23 de dezembro de 2008, que 
outorga autorização à Associação dos Moradores do 
Mimoso do Oeste para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Luiz Eduardo 
Magalhães, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado 
NELSON PROENÇA. PARECER: pela aprovação. VIS-
TA AO DEPUTADO JOSÉ ROCHA. 96 – TVR Nº 
1.936/09 – do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.157, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização à Associação Co-
munitária de Vila Soares – ASCOVIS para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Apuiarés, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado RA-
TINHO JUNIOR. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 97 – TVR 
Nº 1.942/09 – do Poder Executivo – (MSC 736/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 258, de 6 de maio de 
2009, que outorga autorização à ONG – Sociedade 
Viva Mosqueiro para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Belém, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 98 – TVR Nº 1.943/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 263, de 7 de maio de 2009, que outorga 
autorização à Associação Iraí de Minas de Radiodifu-
são Comunitária e Promoção Social (ASSIM) para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Iraí de Minas, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 99 – TVR Nº 1.945/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 323, de 28 de maio de 2009, que outorga 
autorização à Associação de Desenvolvimento Comu-

nitário de Vila Maria para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Vila Maria, Esta-
do do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado BETO 
FARO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 100 – TVR Nº 1.946/09 
– do Poder Executivo – (MSC 724/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o atos 
constante do Decreto de 10 de junho de 2009, que 
declara perempta a concessão outorgada à Rádio Di-
fusora Sul da Bahia Ltda.. para explorar serviço de 
Radiodifusão sonora em ondas médias no município 
de Itabuna, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado 
CELSO RUSSOMANNO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 101 
– PROJETO DE LEI Nº 4.537/08 – do Sr. Marcelo Al-
meida – que “institui o ano de 2009 como “Ano Nacio-
nal Euclides da Cunha”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 102 – PROJETO DE LEI Nº 29/07 – do Sr. 
Paulo Bornhausen – que “dispõe sobre a organização 
e exploração das atividades de comunicação social 
eletrônica e dá outras providências”. (Apensados: PL 
70/2007, PL 332/2007 e PL 1908/2007) RELATOR: 
Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA. PARECER: 
Parecer às emendas apresentadas ao Substitutivo do 
Relator , Dep. Paulo Henrique Lustosa (PMDB-CE), 
pela APROVAÇÃO dos Projetos de Lei nºs 29, de 2007; 
70, de 2007; 332, de 2007, e 1.908, de 2007; e das 
Emendas nºs 1 a 12 apresentadas aos Projetos; pela 
APROVAÇÃO das Emendas ao Substitutivo apresen-
tadas nesta Comissão de nºs 1, 5, 17, 25, 28, 31, 32, 
33, 38, 43, 44, 54, 56, 57, 69, 73, 75, 81, 83, 88 e 97; 
pela APROVAÇÃO PARCIAL das Emendas ao Subs-
titutivo apresentadas nesta Comissão de nºs 6, 7, 19, 
29, 51, 52, 55, 59, 60, 61, 76, 82, 95, 98, 99 e 100, e 
pela REJEIÇÃO das Emendas ao Substitutivo apre-
sentadas nesta Comissão de nºs 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 
34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
53, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 77, 
78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 
101, 102 e 103, na forma do novo SUBSTITUTIVO em 
anexo. VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS CIDA 
DIOGO, INDIO DA COSTA, LUIZA ERUNDINA, PRO-
FESSORA RAQUEL TEIXEIRA, RATINHO JUNIOR 
E SOLANGE AMARAL. 103 – PROJETO DE LEI Nº 
618/07 – do Sr. Lincoln Portela – que “dispõe sobre 
prazo de validade do crédito do telefone celular habi-
litado no Plano de Serviço Pré-Pago”. (Apensado: PL 
1325/2007) RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PA-
RECER: pela rejeição deste, e do PL 1325/2007, apen-
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sado. VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS GLAU-
BER BRAGA E GUSTAVO FRUET. 104 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.396/08 – do Sr. Eduardo Cunha – que 
“dispõe sobre a comercialização de equipamentos de 
radiação”. RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela aprovação. Vista conjunta aos De-
putados Glauber Braga e Luiza Erundina, em 
28/10/2009. Os Deputados Luiza Erundina e Glau-
ber Braga apresentaram votos em separado em 
10/11/2009. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 
105 – PROJETO DE LEI Nº 6.060/09 – do Sr. Vicenti-
nho – que “estabelece mecanismos de incentivo para 
a produção, publicação e distribuição de revista em 
quadrinhos nacionais”. RELATORA: Deputada CIDA 
DIOGO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. A Deputada Luiza Erun-
dina ocupou a presidência durante a apreciação do 
item 102 da pauta. ENCERRAMENTO: Antes de en-
cerrar a reunião, o Presidente convocou reunião extra-
ordinária, às doze horas e quarenta minutos, para 
apreciação das sugestões de emendas da comissão 
ao PLOA 2010. Nada mais havendo a tratar, o Presi-
dente encerrou os trabalhos às doze horas e trinta 
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 45ª Reunião Extraordinária realizada 
em 18 de novembro de 2009.

Às doze horas e quarenta minutos do dia dezoi-
to de novembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputa-
dos, com a presença dos Senhores Deputados Edu-
ardo Gomes – Presidente; Professora Raquel Teixeira, 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes; An-
tonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bilac Pinto, Bis-
po Gê Tenuta, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, 
Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, 
Francisco Rossi, Gilmar Machado, Gustavo Fruet, Iriny 
Lopes, José Rocha, Manoel Salviano, Miro Teixeira, 
Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Paulo Henrique 
Lustosa, Paulo Roberto Pereira, Paulo Teixeira, Rati-
nho Junior, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, So-
lange Amaral e Zequinha Marinho – Titulares; Angela 
Amin, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Duarte No-
gueira, Eliene Lima, Fernando Ferro, Flávio Bezerra, 

Indio da Costa, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Lobbe 
Neto, Nelson Meurer, Rômulo Gouveia e Wilson Picler 
– Suplentes. Compareceu também o Deputado Dr. 
Ubiali, como não-membro. Deixaram de comparecer 
os Deputados Abelardo Camarinha, Charles Lucena, 
Glauber Braga, Jader Barbalho, Lindomar Garçon, 
Paulo Bornhausen, Paulo Pimenta, Uldurico Pinto e 
Vic Pires Franco.Justificou a ausência o Deputado Ju-
lio Semeghini. ABERTURA: Havendo número regimen-
tal, o Presidente declarou abertos os trabalhos. EXPE-
DIENTE: O Presidente comunicou ao plenário que: 1) 
recebeu do Ministério das Relações Exteriores convi-
te para participar do IV Fórum de Governança da In-
ternet, a ser realizado no período de 15 a 18 de no-
vembro, no Egito; 2) recebeu da Embrapa – Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária convite para par-
ticipar da reunião do Conselho Assessor Nacional – 
CAN, a realizar-se no dia 27 de novembro, na sede da 
empresa, em Brasília; 3) recebeu convite do Partido 
Socialista Brasileiro – PSB para participar do Seminá-
rio Programa Nuclear Brasileiro: Autonomia e Susten-
tabilidade do País, a realizar-se no dia 24 de novembro, 
no auditório Freitas Nobre, da Câmara dos Deputados; 
4) recebeu convite da Universitat Oberta de Catalunya, 
dirigido à Vice-Presidente Deputada Professora Raquel 
Teixeira, para visitar o “Internet Interdisciplinary Insti-
tute (IN3) da citada universidade, com sede em Bar-
celona, Espanha, no período de 29 de novembro a 1º 
de dezembro; 5) recebeu carta da Boeing Company, 
encaminhando documentação contendo os compro-
missos da Boeing com o Programa F-X2 como um todo 
e a transferência de tecnologia que o acompanha; 6) 
recebeu carta da Federação Interestadual dos Traba-
lhadores em Radiodifusão – Fitert solicitando a apro-
vação dos requerimentos nºs 219 e 220/09, apresen-
tados pela Deputada Luiza Erundina, que tratam de 
realização de audiências públicas para debater proce-
dimentos na apreciação de processos de serviços de 
radiodifusão; 7) foram distribuídas aos relatores as 
seguintes proposições, cuja relação foi encaminhada 
por meio eletrônico aos membros da comissão e di-
vulgada na página da comissão: 10 de novembro – 
Deputada Andreia Zito, PROJETO DE LEI Nº 5.170/09; 
Deputado Ariosto Holanda, PROJETO DE LEI Nº 
1.808/07; Deputado Gustavo Fruet, TVR Nº 1.757/09; 
Deputado José Rocha, TVR Nº 1.715/09; Deputado 
Julio Semeghini, PROJETO DE LEI Nº 6.259/09; De-
putado Narcio Rodrigues, TVR Nº 1.600/09; Deputado 
Nelson Proença, TVR Nº 1.892/09; Deputada Profes-
sora Raquel Teixeira, TVR Nº 1.660/09; Deputado Ra-
tinho Junior, TVR Nº 1.614/09; Deputado Rômulo Gou-
veia, TVR Nº 1.695/09; Deputada Solange Amaral, TVR 
Nº 1.603/09; 8) recebeu solicitação do Deputado Julio 
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Semeghini, para inclusão de representante da Brass-
com – Associação Brasileira de Empresas de Tecno-
logia da Informação e Comunicação, entre os convi-
dados da audiência pública aprovada pelo requerimen-
to 215/2009, e do seminário aprovado pelo requeri-
mento 210/2009, que será realizado em conjunto com 
as Comissões de Finanças e Tributação; Trabalho, Ad-
ministração e Serviço Público; e Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio; além da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática do Senado Federal. Em votação, a inclusão 
do nome do convidado nos citados eventos foi apro-
vada. ORDEM DO DIA: Emendas ao Projeto de Lei 
nº 46/2009-CN (PLOA 2010): Discussão e votação 
das sugestões de emendas a serem oferecidas pela 
Comissão ao Projeto de Lei nº 46/2009-CN (PLOA 
2010). O Presidente, atendendo solicitação do Depu-
tado Nárcio Rodrigues para que a votação das emen-
das da comissão ao PLOA 2010 fosse realizada no 
período da tarde, suspendeu a reunião às doze horas 
e quarenta e quatro minutos, e convocou os parlamen-
tares a se reunirem às dezesseis horas e trinta minu-
tos para dar continuidade aos trabalhos. A reunião foi 
reiniciada às dezesseis horas e trinta e nove minutos 
sob a presidência do Deputado Ratinho Junior. O De-
putado Nárcio Rodrigues, coordenador da comissão 
instituída para estudar as propostas de emendas da 
comissão, apresentou relatório das reuniões realizadas 
para examine e sistematização das sugestões recebi-
das e leu as 8(oito) emendas definidas na reunião. O 
Deputado Eduardo Gomes elogiou o trabalho dos De-
putados Nárcio Rodrigues, Ratinho Junior e Gilmar 
Machado, responsáveis pela análise das emendas. 
Não houve discussão. 1 – SUGESTÃO DE EMENDA 
AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 1/09 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – que “acrescenta recursos na ação 6492 – Fo-
mento à elaboração e implantação de projetos de in-
clusão digital – Valor: R$ 136.000.000,00”. APROVADA. 
2 – SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – 
COMISSÕES Nº 2/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – que “acres-
centa recursos na ação 6995 – Fomento a projetos de 
fortalecimento da capacidade científica e tecnológica. 
Valor R$ 55.000.000,00”. APROVADA. 3 – SUGESTÃO 
DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 
3/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática – que “acrescenta recurso a ação 
10H2 – Mudanças climáticas globais. Valor: R$ 
50.000.000,00”. APROVADA. 4 – SUGESTÃO DE 
EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 4/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – que “acrescenta recursos a ação 8976 

– Apoio à pesquisa, inovação e extensão tecnológica 
para o desenvolvimento social. Valor: R$ 100.000.000,00”. 
APROVADA. 5 – SUGESTÃO DE EMENDA AO OR-
ÇAMENTO – COMISSÕES Nº 5/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
que “remaneja recursos de programação dentro do 
mesmo órgão para a ação 3128 – Modernização e re-
vitalização de aeronaves. Valor: R$ 30.000.000,00”. 
APROVADA. 6 – SUGESTÃO DE EMENDA AO OR-
ÇAMENTO – COMISSÕES Nº 6/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
que “remaneja recursos de programação dentro do 
mesmo órgão para a ação 7N34 – Fomento à pesqui-
sa e desenvolvimento em áreas básicas e estratégicas. 
Valor: R$ 92.000.000,00”. APROVADA. 7 – SUGES-
TÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES 
Nº 7/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – que “remaneja recursos de 
programação dentro do mesmo órgão para a ação 
2518 – Pesquisa e monitoramento oceanográfico. Va-
lor: R$ 15.500.000,00”. APROVADA. 8 – SUGESTÃO 
DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 
8/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática – que “remaneja recursos de 
programação dentro do mesmo órgão para a ação 
1393 – Implantação de Unidade de Enriquecimento de 
Urânio. Valor: R$ 71.654.363,00”. APROVADA. EN-
CERRAMENTO: Terminada a Ordem do Dia, o Presi-
dente suspendeu a reunião para que fosse elaborada 
a presente Ata. Concluída sua confecção e dispensa-
da sua leitura, a pedido do Deputado Eduardo Gomes, 
a Ata foi colocada em votação e APROVADA por una-
nimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos às dezesseis horas e cinquenta 
e cinco minutos. E, para constar, eu, Myriam Gonçal-
ves Teixeira de Oliveira, Secretária, lavrei a presente 
Ata que será assinada pelo Presidente e encaminhada 
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 
Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
 COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 47ª Reunião Ordinária realizada em 25 
de novembro de 2009.

Às dez horas e trinta e um minutos do dia vinte 
e cinco de novembro 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, com a presença dos Senhores Deputados 
Eduardo Gomes – Presidente; Cida Diogo – Vice-Pre-
sidente; Antonio Carlos Chamariz, Bilac Pinto, Bispo 
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Gê Tenuta, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar 
Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eu-
nício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glau-
ber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Lindomar Garçon, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nar-
cio Rodrigues, Nelson Proença, Paulo Bornhausen, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto Pereira, Pau-
lo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, Sandes 
Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto e Zequinha 
Marinho – Titulares; Angela Amin, Ariosto Holanda, 
Arolde de Oliveira, Celso Russomanno, Colbert Mar-
tins, Duarte Nogueira, Eliene Lima, Fernando Ferro, 
Flávio Bezerra, Indio da Costa, Jô Moraes, João Ma-
tos, Jorginho Maluly, José Carlos Araújo, José Men-
donça Bezerra, Julio Semeghini, Lobbe Neto, Mendes 
Ribeiro Filho, Milton Barbosa, Nelson Meurer e Rômu-
lo Gouveia – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Abelardo Camarinha, Beto Mansur, Jader 
Barbalho, Luiza Erundina, Paulo Pimenta, Professora 
Raquel Teixeira e Vic Pires Franco. ABERTURA: Ha-
vendo número regimental, o Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 44ª 
reunião, realizada no dia 18 de novembro. O Deputado 
Gustavo Fruet solicitou a dispensa da leitura da ata. 
Não houve discussão. Em votação, a Ata foi APROVA-
DA por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente 
comunicou ao Plenário que: 1) recebeu do Presidente 
da Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer, 
os seguintes convites para o dia 25 de novembro: so-
lenidade de entrega do Prêmio Darcy Ribeiro a ser 
realizado, às 16h, no Salão Nobre da Câmara dos De-
putados; e abertura do XI Congresso Brasileiro da Ati-
vidade Turística realizado, às 9h, no Auditório Nereu 
Ramos; 2) recebeu do Governador do Distrito Federal, 
Senhor José Roberto Arruda, convite para participar 
da cerimônia de posse do Presidente da Emater-DF 
– Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do DF, Joe Carlo Viana Valle, realizada dia 25 de no-
vembro na sede da empresa; 3) recebeu do Ministro 
de Estado da Ciência e Tecnologia, Sergio Machado 
Rezende e do Presidente da SOFTEX, Waldemar Bor-
ges Rodrigues Neto, convite para o lançamento da 
publicação do Observatório SOFTEX, que acontecerá 
dia 26 de novembro, no Auditório do MCT; 4) recebeu 
convite para lançamento da Frente Parlamentar Plu-
rissetorial de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação, 
a ser realizado dia 25 de novembro, às 16h, no Plená-
rio 14, Anexo II; 5) recebeu convite para a cerimônia 
de abertura do Fórum TIC (Fórum Permanente de Tec-
nologia da Informação e Comunicações) e do XXIV 
Enesi -Encontro Nacional das Empresas de Software 
e Serviços de Informática e, também, para participar 
do painel “Software Nacional”, a realizar-se no dia 8 

de dezembro, no Centro de Eventos e Convenções 
Royal Tulip Brasília Alvorada; 6) foram distribuídas aos 
relatores as seguintes proposições, cuja relação foi 
encaminhada por meio eletrônico aos membros da 
comissão e divulgada na página da comissão: 19 de 
novembro – Deputado Bilac Pinto, TVR Nº 1.645/09; 
Deputado Celso Russomanno, PROJETO DE LEI Nº 
6.361/09; Deputada Iriny Lopes, PROJETO DE LEI Nº 
4.186/98; Deputado Manoel Salviano, PROJETO DE 
LEI Nº 6.382/09; 7) foi acordado com o Deputado Pau-
lo Henrique Lustosa, relator do projeto, a retirada de 
pauta do PL 29/2007 para que sejam apresentadas as 
últimas sugestões à matéria, em forma de destaques, 
ficando marcada para o dia 2 de dezembro a aprecia-
ção do projeto e dos destaques que forem apresenta-
dos. ORDEM DO DIA: Anunciada a Ordem do Dia, o 
Deputado Nárcio Rodrigues solicitou ao presidente a 
inclusão na pauta da discussão e votação das suges-
tões de emendas ao PLOA 2010, cuja apreciação es-
tava prevista na reunião extraordinária, a ser realizada 
logo após a presente reunião. O Presidente acolheu o 
requerimento de inclusão extrapauta do deputado. Em 
votação, o Plenário APROVOU por unanimidade. A – 
Matéria sobre a Mesa: O Deputado Nárcio Rodrigues 
explicou que as sugestões de emendas ao orçamento 
– comissões nºs 3/09 e 6/09, aprovadas pela comissão 
na reunião do dia 18 de novembro, foram retiradas 
pelos seus autores, em razão de problemas de inade-
quação técnica. Em substituição, sugeriu a inclusão 
das emendas de apoio a arranjos produtivos locais, e 
de apoio à pesquisa e desenvolvimento em áreas te-
máticas da biodiversidade. Sugeriu, ainda, a alteração 
do valor da sugestão de emenda ao orçamento – co-
missões nº 2/09, também aprovada pela comissão na 
reunião do dia 18 de novembro, de R$ 55.000.000,00 
para R$ 100.000.000,00. A seguir, a pedido dos De-
putados Bilac Pinto e Solange Amaral, leu as 8(oito) 
sugestões de emendas a serem apresentadas pela 
comissão, com as alterações propostas. Não houve 
discussão. Em votação as alterações foram aprovadas 
por unanimidade, e o quadro de sugestões de emen-
das ficou constituído conforme descrito após o item 85 
da pauta. 1 – SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇA-
MENTO – COMISSÕES Nº 9/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
que “acrescenta recursos na ação 8978 – Apoio à 
pesquisa e desenvolvimento em áreas temáticas da 
biodiversidade – Valor R$ 100.000.000,00”. APROVA-
DA. 2 – SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO 
– COMISSÕES Nº 10/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – que “rema-
neja recursos de programação dentro do mesmo órgão 
para a ação 8977 – Apoio à pesquisa e à inovação em 
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arranjos produtivos locais – Valor R$ 60.000.000,00”. 
APROVADA. 3 – PROJETO DE LEI Nº 1.258/95 – do 
Senado Federal – Pedro Simon – (PLS 217/1995) – 
que “disciplina o inciso XII do art. 5º da Constituição 
Federal e dá outras providências”. (Apensados: PL 
4825/2001, PL 173/2003, PL 195/2003, PL 2114/2003, 
PL 4323/2004, PL 43/2007, PL 432/2007, PL 1303/2007, 
PL 1443/2007, PL 2841/2008, PL 3579/2008, PL 
3577/2008, PL 4047/2008 (Apensado: PL 4559/2008), 
PL 4155/2008, PL 4192/2008 e PL 5285/2009) RELA-
TOR: Deputado GUSTAVO FRUET. PARECER: pela 
rejeição deste, do PL 195/2003 e do PL 2841/2008, 
apensados; e pela aprovação do PL 4047/2008, do PL 
4559/2008, do PL 4825/2001, do PL 173/2003, do PL 
2114/2003, do PL 4323/2004, do PL 43/2007, do PL 
432/2007, do PL 1303/2007, do PL 1443/2007, do PL 
3577/2008, do PL 3579/2008, do PL 4155/2008, do PL 
4192/2008 e do PL 5285/2009, apensados, com subs-
titutivo. Vista conjunta aos Deputados Bilac Pinto e 
Gilmar Machado, em 27/05/2009. O Deputado Gil-
mar Machado apresentou voto em separado em 
02/06/2009. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 
4 – PROJETO DE LEI Nº 2.473/03 – do Sr. Colbert 
Martins – que “dispõe sobre Diretrizes e Normas Re-
gulamentadoras de Pesquisas envolvendo Seres Hu-
manos”. RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. PARE-
CER: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao De-
putado Paulo Henrique Lustosa, em 21/10/2009. 
Discutiram a matéria os Deputados Colbert Martins, 
Nelson Proença e José Rocha. RETIRADO DE PAUTA 
PELO RELATOR. 5 – PROJETO DE LEI Nº 4.068/08 
– do Sr. Walter Brito Neto – que “proíbe a veiculação 
de mensagem subliminar na propaganda de bens e 
serviços”. (Apensado: PL 4825/2009) RELATOR: De-
putado NELSON PROENÇA. PARECER: pela aprova-
ção deste, e do PL 4825/2009, apensado, com subs-
titutivo. Vista conjunta aos Deputados Miro Teixeira 
e Paulo Roberto Pereira, em 18/11/2009. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 6 – TVR Nº 
1.419/09 – do Poder Executivo – (MSC 631/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 619, de 19 de setembro 
de 2008, que outorga autorização a Associação Co-
munitária de Comunicação e Cultura de Taguaí execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Taguaí, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputa-
do PAULO BORNHAUSEN. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 7 – 
TVR Nº 1.448/09 – do Poder Executivo – (MSC 
633/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 679, de 14 de 
outubro de 2008, que outorga autorização a Associa-

ção do Desenvolvimento Cultural, Artístico e Social 
“Comunidade” executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Suzanópolis, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSEN. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 8 – TVR Nº 1.462/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 633/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 830, de 17 de dezembro de 2008, que ou-
torga autorização a Associação Cultural Comunitária 
Libertação executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 9 – TVR Nº 1.508/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 636/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso 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 Macacu executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Cachoeiras de Ma-
cacu, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado 
PAULO BORNHAUSEN. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 10 
– TVR Nº 1.570/09 – do Poder Executivo – (MSC 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.142, de 23 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação Cul-
tural e Educativa de Sussuapara executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Sussuapara, 
Estado do Piauí” RELATOR: Deputado DR. ADILSON 
SOARES. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 11 – TVR Nº 
1.585/09 – do Poder Executivo – (MSC 733/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.182, de 30 de dezembro 
de 2008, que autoriza a Associação dos Moradores 
da Vila Amorim (AMVA) executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Corumbaíba, Es-
tado de Goiás” RELATOR: Deputado PAULO BOR-
NHAUSEN. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 12 – TVR Nº 
1.633/09 – do Poder Executivo – (MSC 727/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 12 de junho de 2009, que 
renova a concessão outorgada à Rádio Club de Nova 
Aurora Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
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ra em onda média, na cidade de Nova Aurora, Estado 
do Paraná”. RELATORA: Deputada IRINY LOPES. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 13 – TVR Nº 1.641/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 728/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 326, de 07 de julho de 2005, que outorga 
permissão à Fundação Educacional Canãa do Brasil 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, com fins exclusivamente educati-
vos, serviços de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no município de Limoeiro, Estado de Per-
nambuco”. RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 14 – TVR Nº 1.656/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 729/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.002, de 23 de dezembro de 2008, que 
outorga permissão ao Sistema Integrado de Radioco-
municação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no município de Nu-
poranga, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
AROLDE DE OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 15 
– TVR Nº 1.676/09 – do Poder Executivo – (MSC 
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.246, de 31 
de dezembro de 2008, que outorga permissão à Rádio 
Som Araguaia de Palmas Ltda para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
município de Xambioá, Estado do Tocantins”. RELA-
TOR: Deputado LOBBE NETO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
16 – TVR Nº 1.685/09 – do Poder Executivo – (MSC 
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 63, de 24 de 
março de 2009, que outorga permissão à Beija-Flor 
Radiodifusão Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Dom Eliseu, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado 
DR. ADILSON SOARES. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 17 
– TVR Nº 1.691/09 – do Poder Executivo – (MSC 
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 83, de 25 de 
março de 2009, que outorga permissão à Rádio Sim-
patia Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no município de Chapada, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATORA: Deputada 

IRINY LOPES. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 18 – TVR Nº 
1.702/09 – do Poder Executivo – (MSC 730/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 873, de 19 de dezembro 
de 2008, que outorga permissão à Rádio Sanhauá FM 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, na cidade de Mari, Estado da 
Paraíba”. RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 19 – TVR Nº 1.706/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.001, de 23 de dezembro de 2008, que 
outorga permissão à Rede Tamandaré de Rádio e Te-
levisão Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de Picuí, 
Estado da Paraíba”. RELATORA: Deputada JÔ MO-
RAES. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 20 – TVR Nº 1.713/09 
– do Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 79, de 25 de março de 2009, que 
outorga permissão à Sociedade Rádio Vanguarda Li-
mitada para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, na cidade de Dom Aquino, 
Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado PAULO 
BORNHAUSEN. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 21 – TVR 
Nº 1.715/09 – do Poder Executivo – (MSC 730/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 81, de 25 de março de 
2009, que outorga permissão à Moriá FM Ltda para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, na cidade de Quinta do Sol, Estado 
do Paraná”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 22 – TVR Nº 1.718/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 85, de 25 de março de 2009, que outorga 
permissão ao Sistema Nativa de Comunicações Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no município de Pinheiro Machado, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
RODRIGO ROLLEMBERG. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
23 – TVR Nº 1.720/09 – do Poder Executivo – (MSC 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 67213 

730/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 92, de 25 de 
março de 2009, que outorga permissão à Rádio Voz 
do São Francisco Ltda para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de São Francisco, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado ULDURICO PINTO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
24 – TVR Nº 1.728/09 – do Poder Executivo – (MSC 
730/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 296, de 14 de 
maio de 2009, que outorga permissão à Campo Gran-
de Comunicação Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, na cidade de 
Bataiporã, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 25 – TVR Nº 1.738/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
309, de 14 de maio de 2009, que outorga permissão 
ao Sistema de Comunicação Sol Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, na cidade de Anori, Estado do Amazonas”. RE-
LATOR: Deputado JOÃO MATOS. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 26 – TVR Nº 1.754/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 731/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 17 
de julho de 2009, que outorga concessão ao Sistema 
de Rádio e Televisão Vale do Sucuriú Ltda. para explo-
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no município de Ribas do Rio Pardo, Estado do Mato 
Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado GILMAR MA-
CHADO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 27 – TVR Nº 1.756/09 
– do Poder Executivo – (MSC 731/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 17 de julho de 2009, que outorga 
concessão à Rede União de Rádio e Televisão do Pará 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no município de Barcarena, Estado 
do Pará”. RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEI-
RA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 28 – TVR Nº 1.757/09 
– do Poder Executivo – (MSC 731/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 17 de julho de 2009, que outorga 

concessão à Rádio Comunicação LMW Ltda. – ME 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no município de Jauru, Estado do Mato Gros-
so”. RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 29 – TVR Nº 1.760/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 722, de 18 de dezembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Padre Ludovi-
co Redin para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Sertão, Estado de Rio de 
Grande do Sul”. RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 30 – TVR Nº 1.767/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 883, de 19 de dezembro de 2008, que ou-
torga autorização à Associação Comunitária de Defe-
sa Cultural e Artístico de Paiçandu – ACP para execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Paiçandu, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado 
ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
31 – TVR Nº 1.773/09 – do Poder Executivo – (MSC 
732/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 910, de 22 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e 
Cultural de Amaturá para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Amaturá, Estado 
do Amazonas”. RELATOR: Deputado DR. ADILSON 
SOARES. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 32 – TVR Nº 
1.774/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 920, de 22 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização à Associação Co-
munitária Renascer para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Rio das Pedras, 
Estado de São Paulo”. RELATORA: Deputada IRINY 
LOPES. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 33 – TVR Nº 1.803/09 
– do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 1.077, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga autorização à Associação Cerrogranden-
se de Cultura e Comunicação para executar, pelo pra-
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zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Cerro 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado ULDURICO PINTO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
34 – TVR Nº 1.813/09 – do Poder Executivo – (MSC 
734/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria n.º 1.048, de 23 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação Rá-
dio Cultural Kanhru – ARCK executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Ipuaçú, Estado 
de Santa Catarina”. RELATORA: Deputada IRINY LO-
PES. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 35 – TVR Nº 1.821/09 
– do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria n.º 104, de 25 de março de 2009, que 
autoriza a Associação da Rádio Comunitária Rota da 
Imigração – ARCRI, executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Criciúma, Estado de San-
ta Catarina” RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 36 – TVR Nº 1.822/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria n.º 105, de 25 de março de 2009, que autori-
za a Associação Comunitária, Cultural e Artística de 
Nova Santa Rosa ,executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Nova Santa Rosa, Estado 
do Paraná”. RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE 
LUSTOSA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 37 – TVR Nº 
1.825/09 – do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria n.º 113, de 25 de março de 
2009, que autoriza a Associação Para o Fomento e 
Desenvolvimento Comunitário Rio Verdense – Águas 
do Pantanal executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Rio Verde de Mato Grosso, 
Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado 
GILMAR MACHADO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 38 
– TVR Nº 1.829/09 – do Poder Executivo – (MSC 
734/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria n.º 121, de 25 de 
março de 2009, que autoriza a Associação Cultural 
Comunitária Transvida, executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Curralinho, Esta-

do do Pará”. RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 39 – TVR Nº 1.831/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria n.º 123, de 25 de março de 2009, que autori-
za a Associação Comunitária e Cultura de Bragança 
Paulista executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Bragança Paulista, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado LINDOMAR GARÇON. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 40 – TVR Nº 1.836/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria n.º 161, de 14 de abril de 2009, que autoriza 
a Associação Cultural e Artística de Radiodifusão Co-
munitária Laminense executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Lamim, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado ABELARDO CAMARI-
NHA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 41 – TVR Nº 1.839/09 
– do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria n.º 206, de 22 de abril de 2009, que 
autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Novo 
Horizonte executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Novo Horizonte, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 42 – TVR Nº 1.847/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.205, de 30 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Fundação Camachense de Apoio a Cultura 
– FUCAC executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Camacho, Estado de Minas Ge-
rais”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHA-
MARIZ. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 43 – TVR Nº 1.850/09 
– do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 1.220, de 30 de dezembro de 2008, 
que autoriza a Associação Anajatubense – Anajá exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Anajatuba, Estado do Maranhão”. RELATOR: De-
putado NELSON PROENÇA. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
44 – TVR Nº 1.854/09 – do Poder Executivo – (MSC 
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735/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 61, de 24 de 
março de 2009, que autoriza a Associação Amigos de 
Maraã executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Maraã, Estado do Amazonas”. RELATOR: 
Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 45 – TVR Nº 1.856/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 735/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
103, de 25 de março de 2009, que autoriza a Associa-
ção Cultural Educativa de Buritis executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Buritis , Estado 
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO 
BRANCA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 46 – TVR Nº 
1.857/09 – do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 88, de 25 de março de 
2009, que autoriza a Associação Comunitária de De-
senvolvimento Artístico e Cultural do Recanto dos Pin-
tados – ASSOPINTA executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Corguinho, Estado do Mato 
Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado WILSON PICLER. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 47 – TVR Nº 1.858/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 100, de 25 de março de 2009, que autoriza 
a Associação Comunitária dos Moradores e Amigos 
do Alto do Madeiro de Itaporanga executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itaporanga, Es-
tado da Paraíba”. RELATOR: Deputado MANOEL SAL-
VIANO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 48 – TVR Nº 1.859/09 
– do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 106, de 25 de março de 2009, que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultural de Apucarana executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Apucarana, Estado 
do Paraná”. RELATORA: Deputada JÔ MORAES. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 49 – TVR Nº 1.860/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 107, de 25 de março de 2009, que autoriza 
a Associação dos Amigos Moradores da Vila Campan-

te executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Quintana, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado FÁBIO FARIA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 50 
– TVR Nº 1.861/09 – do Poder Executivo – (MSC 
735/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 109, de 25 de 
março de 2009, que autoriza a Associação Comunitá-
ria de Comunicação e Cultura da Comunidade de Mu-
riú executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Nor-
te”. RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 51 – TVR Nº 1.862/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 735/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
115, de 25 de março de 2009, que autoriza a Associa-
ção de Comunicação e Cultura Cícero Alves – ACCCA 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Pirapemas, Estado do Maranhão”. RELA-
TOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 52 – TVR Nº 1.866/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 735/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
129, de 25 de março de 2009, que autoriza a Associa-
ção dos Comunicadores de Taquaral – ACT executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ta-
quaral, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
ANTÔNIO CARLOS BIFFI. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 53 
– TVR Nº 1.869/09 – do Poder Executivo – (MSC 
735/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 153, de 01 de 
abril de 2009, que autoriza a Associação de Comuni-
cação e Cultura de Novo Brasil – ASCON executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Novo 
Brasil, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado COL-
BERT MARTINS. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 54 – TVR 
Nº 1.873/09 – do Poder Executivo – (MSC 735/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 193, de 22 de abril de 
2009, que autoriza a Associação Witmarsuense de 
Cultura e Radiodifusão Comunitária executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Witmar-
sum, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado 



67216 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

COLBERT MARTINS. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 55 
– TVR Nº 1.878/09 – do Poder Executivo – (MSC 
735/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 198, de 22 de 
abril de 2009, que autoriza a Associação Comunitária 
de Comunicação Rio Tungo executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Mirinzal, Estado 
do Maranhão”. RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 56 – TVR Nº 1.879/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 204, de 22 de abril de 2009, que autoriza 
a Associação de Apoio aos Portadores de Necessida-
des Especiais e da Comunidade do Distrito Federal 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ceilândia, Distrito Federal”. RELATOR: De-
putado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 57 – TVR Nº 1.891/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 735/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
335, de 29 de maio de 2009, que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Assistência Social 
de Pingo D’Água executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pingo D’Água, Estado de 
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado AROLDE DE OLI-
VEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 58 – TVR Nº 1.892/09 
– do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 336, de 29 de maio de 2009, que 
autoriza a Associação Capital de Difusão Comunitária 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 59 – TVR Nº 1.898/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
539, de 29 de agosto de 2008, que outorga autoriza-
ção ao Instituto Vargas para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Conceição do 
Castelo, Estado do Espírito Santo”. RELATOR: Depu-
tado RÔMULO GOUVEIA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 60 
– TVR Nº 1.899/09 – do Poder Executivo – (MSC 

736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 826, de 17 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural Comunitária L.B.R. para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de São 
Paulo, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
ARIOSTO HOLANDA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 61 
– TVR Nº 1.900/09 – do Poder Executivo – (MSC 
736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 827, de 17 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural Comunitária Zona Sul para 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 FÁBIO FARIA. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 62 – TVR 
Nº 1.901/09 – do Poder Executivo – (MSC 736/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 837, de 17 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização à Associação Co-
munitária de Comunicação e Cultura do Tucuruvi para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Paulo, Estado de São Paulo”. RELA-
TORA: Deputada JÔ MORAES. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
63 – TVR Nº 1.902/09 – do Poder Executivo – (MSC 
736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 864, de 19 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de São 
Tomé para executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de São Tomé, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 64 – TVR Nº 1.910/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 960, de 23 de dezembro de 2008, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Cidadania em 
Ação para executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Espírito Santo do Pinhal, Es-
tado de São Paulo”. RELATOR: Deputado DR. ADILSON 
SOARES. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 65 – TVR Nº 
1.911/09 – do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 965, de 23 de dezembro 
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de 2008, que outorga autorização à Associação Cul-
tural e Comunitária Frexeirense para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Es-
cada, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado 
FRANCISCO ROSSI. PARECER: pela aprovação. RE-
TIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 66 – TVR Nº 1.913/09 
– do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 970, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga autorização à Associação Cultural Comu-
nitária Parque Paiol para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Pirapora do Bom 
Jesus, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
GILMAR MACHADO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 67 
– TVR Nº 1.914/09 – do Poder Executivo – (MSC 
736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 972, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Orga-
nização Cultural e Ambiental – OCA para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Hortolândia, Estado de São Paulo”. RELATORA: De-
putada IRINY LOPES. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 68 
– TVR Nº 1.921/09 – do Poder Executivo – (MSC 
736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.093, de 23 
de dezembro de 2008, que outorga autorização à As-
sociação Cultural Comunitária Família de Jataí para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Jataí, Estado de Goiás”. RELATOR: De-
putado RATINHO JUNIOR. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 69 
– TVR Nº 1.922/09 – do Poder Executivo – (MSC 
736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.095, de 23 
de dezembro de 2008, que outorga autorização ao 
Centro Comunitário Nossa Senhora de Fátima para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 70 – TVR Nº 1.927/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.118, de 23 de dezembro de 2008, que outorga au-
torização à Associação de Radiodifusão e Desenvol-
vimento Comunitária de Salvador das Missões para 

executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Salvador das Missões, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado LINDOMAR 
GARÇON. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 71 – TVR Nº 
1.930/09 – do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.130, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização à Associação dos 
Moradores do Mimoso do Oeste para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Luiz 
Eduardo Magalhães, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado NELSON PROENÇA. PARECER: pela apro-
vação. Vista ao Deputado José Rocha, em 18/11/2009. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 72 
– TVR Nº 1.931/09 – do Poder Executivo – (MSC 
736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.134, de 23 
de dezembro de 2008, que outorga autorização à As-
sociação de Difusão Comunitária Portal do Araguaia 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Nova Crixás, Estado de Goiás”. RELA-
TOR: Deputado PAULO BORNHAUSEN. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 73 – TVR Nº 1.935/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.155, de 23 de dezembro de 2008, que outorga au-
torização à Associação Rádio Comunitária de Getúlio 
Vargas – RS para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Getúlio Vargas, Estado 
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ABELAR-
DO CAMARINHA. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 74 – TVR 
Nº 1.938/09 – do Poder Executivo – (MSC 736/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.160, de 23 de dezem-
bro de 2008, que outorga autorização à Associação 
São Vicente de Paula para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Farias Brito, Es-
tado do Ceará”. RELATOR: Deputado RODRIGO ROL-
LEMBERG. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 75 – TVR Nº 
1.940/09 – do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.179, de 30 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização à Associação de 
Comunicação e Cultura de Rio do Oeste para executar, 
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Rio do Oeste, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: 
Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 76 – PROJETO DE LEI Nº 1.402/99 – do Sr. 
Dr. Evilásio – que “modifica a Lei nº 9.294, de 15 de 
julho de 1996, estabelecendo restrições à propaganda 
de medicamentos e terapias”. (Apensados: PL 
2117/1999, PL 2191/1999, PL 2880/2000, PL 3513/2000, 
PL 3752/2000, PL 5532/2001, PL 4572/2001, PL 
1739/1999 (Apensado: PL 2322/2000), PL 5211/2005, 
PL 7571/2006, PL 3511/2008, PL 5729/2009 e PL 
5924/2009) RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. 
PARECER: pela rejeição deste e dos de nºs 2117/1999, 
2191/1999, 3513/2000, 3752/2000, 4572/2001, 
5532/2001, 5211/2005, 7571/2006, 3511/2008, 
5924/2009 e 2322/2000, apensados; e pela aprovação 
do PL 1739/1999 e dos de nºs 2880/2000 e 5729/2009, 
apensados, com substitutivo. VISTA À DEPUTADA 
CIDA DIOGO. 77 – PROJETO DE LEI Nº 3.575/00 – 
do Sr. Neuton Lima – que “modifica a redação da Lei 
nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991, que institui o 
Conselho de Comunicação Social”. (Apensados: PL 
5872/2001 e PL 6852/2002) RELATOR: Deputado 
NELSON PROENÇA. PARECER: pela aprovação des-
te, do PL 5872/2001, e do PL 6852/2002, apensados, 
com substitutivo. VISTA AO DEPUTADO GLAUBER 
BRAGA. 78 – PROJETO DE LEI Nº 29/07 – do Sr. 
Paulo Bornhausen – que “dispõe sobre a organização 
e exploração das atividades de comunicação social 
eletrônica e dá outras providências”. (Apensados: PL 
70/2007, PL 332/2007 e PL 1908/2007) RELATOR: 
Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA. PARECER: 
Parecer às emendas apresentadas ao Substitutivo do 
Relator , Dep. Paulo Henrique Lustosa (PMDB-CE), 
pela APROVAÇÃO dos Projetos de Lei nºs 29, de 2007; 
70, de 2007; 332, de 2007, e 1.908, de 2007; e das 
Emendas nºs 1 a 12 apresentadas aos Projetos; pela 
APROVAÇÃO das Emendas ao Substitutivo apresen-
tadas nesta Comissão de nºs 1, 5, 17, 25, 28, 31, 32, 
33, 38, 43, 44, 54, 56, 57, 69, 73, 75, 81, 83, 88 e 97; 
pela APROVAÇÃO PARCIAL das Emendas ao Subs-
titutivo apresentadas nesta Comissão de nºs 6, 7, 19, 
29, 51, 52, 55, 59, 60, 61, 76, 82, 95, 98, 99 e 100, e 
pela REJEIÇÃO das Emendas ao Substitutivo apre-
sentadas nesta Comissão de nºs 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 
34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
53, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 77, 
78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 
101, 102 e 103, na forma do novo SUBSTITUTIVO em 
anexo. Vista conjunta aos Deputados Cida Diogo, 

Indio da Costa, Luiza Erundina, Professora Raquel 
Teixeira, Ratinho Junior e Solange Amaral, em 
18/11/2009. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 79 
– PROJETO DE LEI Nº 618/07 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “dispõe sobre prazo de validade do crédito do 
telefone celular habilitado no Plano de Serviço Pré-
Pago”. (Apensado: PL 1325/2007) RELATOR: Deputa-
do BILAC PINTO. PARECER: pela rejeição deste, e do 
PL 1325/2007, apensado. Vista conjunta aos Depu-
tados Glauber Braga e Gustavo Fruet, em 18/11/2009. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO GUSTAVO FRUET. 80 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.156/07 – do Sr. Bilac Pinto – que “estende as dis-
posições do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV 
Digital – PATVD, aos transmissores de rádio digital”. 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PARECER: 
pela aprovação deste, com substitutivo. RETIRADO 
DE PAUTA, DE OFÍCIO. 81 – PROJETO DE LEI Nº 
3.396/08 – do Sr. Eduardo Cunha – que “dispõe sobre 
a comercialização de equipamentos de radiação”. RE-
LATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. PARECER: 
pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados Glau-
ber Braga e Luiza Erundina, em 28/10/2009. Os De-
putados Luiza Erundina e Glauber Braga apresen-
taram votos em separado em 10/11/2009. RETIRA-
DO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 82 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.181/09 – do Sr. Joaquim Beltrão – que “obriga a 
especificação de data de postagem e de entrega das 
correspondências”. RELATOR: Deputado BILAC PIN-
TO. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. RE-
TIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 83 – PROJETO DE 
LEI Nº 5.397/09 – do Sr. Jefferson Campos – que “dis-
põe sobre a necessidade de anuência prévia dos clien-
tes para o provimento de serviços adicionais pelas 
prestadoras de serviço telefônico fixo comutado”. RE-
LATOR: Deputado FRANCISCO ROSSI. PARECER: 
pela aprovação. Vista ao Deputado Narcio Rodrigues, 
em 21/10/2009. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 
84 – PROJETO DE LEI Nº 5.470/09 – do Sr. Carlos 
Sampaio – que “obriga as pessoas jurídicas de direito 
privado a fazer constar, de suas páginas da internet 
sua razão social, seu número no registro junto ao Ca-
dastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e ende-
reço da sede e sucursais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela 
aprovação. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 85 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.516/09 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“obriga a prestadora do serviço de banda larga a jus-
tificar por escrito ao solicitante o motivo da impossibi-
lidade de instalação do serviço no endereço solicitado”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
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PARECER. QUADRO FINAL DE SUGESTÕES DE 
EMENDAS (CCTCI) AO PROJETO DE LEI Nº 46/2009-
CN (PLOA 2010) – Aprovadas na ata da 45ª reunião 
extraordinária, dia 18/11/09, e na presente ata: 1 – 
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 1/09 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – que “acrescen-
ta recursos na ação 6492 – Fomento à elaboração e 
implantação de projetos de inclusão digital – Valor: R$ 
136.000.000,00”. APROVADA. 2 – SUGESTÃO DE 
EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 2/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – que “acrescenta recursos na ação 6995 
– Fomento a projetos de fortalecimento da capacidade 
científica e tecnológica. Valor R$ 100.000.000,00”. 
APROVADA. 3 – SUGESTÃO DE EMENDA AO OR-
ÇAMENTO – COMISSÕES Nº 4/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
que “acrescenta recursos a ação 8976 – Apoio à pes-
quisa, inovação e extensão tecnológica para o desen-
volvimento social. Valor: R$ 100.000.000,00”. APRO-
VADA. 4 – SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMEN-
TO – COMISSÕES Nº 5/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “re-
maneja recursos de programação dentro do mesmo 
órgão para a ação 3128 – Modernização e revitaliza-
ção de aeronaves. Valor: R$ 30.000.000,00”. APRO-
VADA. 5 – SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMEN-
TO – COMISSÕES Nº 7/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “re-
maneja recursos de programação dentro do mesmo 
órgão para a ação 2518 – Pesquisa e monitoramento 
oceanográfico. Valor: R$ 15.500.000,00”. APROVADA. 
6 – SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – 
COMISSÕES Nº 8/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – que “rema-
neja recursos de programação dentro do mesmo órgão 
para a ação 1393 – Implantação de Unidade de Enri-
quecimento de Urânio. Valor: R$ 71.654.363,00”. APRO-
VADA. 7 – SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMEN-
TO – COMISSÕES Nº 9/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “acres-
centa recursos na ação 8978 – Apoio à pesquisa e 
desenvolvimento em áreas temáticas da biodiversida-
de – Valor R$ 100.000.000,00”. APROVADA. 8 – SU-
GESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMIS-
SÕES Nº 10/09 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – que “remaneja re-
cursos de programação dentro do mesmo órgão para 
a ação 8977 – Apoio à pesquisa e à inovação em ar-
ranjos produtivos locais – Valor R$ 60.000.000,00”. 
APROVADA. ENCERRAMENTO: Terminada a Ordem 
do Dia, o Presidente suspendeu a reunião para que 

fosse elaborada a presente Ata. Concluída sua con-
fecção e dispensada sua leitura, a pedido do Deputa-
do Gustavo Fruet, a Ata foi colocada em votação e 
APROVADA por unanimidade. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às onze 
horas e vinte e três minutos. E, 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 DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 52ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública realizada em 18 de Novembro de 2009.

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia 
dezoito de novembro de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, no Anexo II, Plenário 05 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Edmilson Valentim – Presidente; Dr. Ubiali e João Maia 
– Vice-Presidentes; Albano Franco, Capitão Assumção, 
Edson Ezequiel, José Guimarães, Jurandil Juarez, 
Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Nelson Goetten, 
Osório Adriano, Renato Molling e Vanessa Grazzio-
tin – Titulares; Aelton Freitas, Antônio Andrade, Elizeu 
Aguiar, Guilherme Campos, Maurício Trindade, Natan 
Donadon, Silas Brasileiro, Valadares Filho e Vilson Co-
vatti – Suplentes. Compareceram também os Deputa-
dos Edinho Bez e Fátima Pelaes, como não-membros. 
Deixaram de comparecer os Deputados Fernando de 
Fabinho, Jairo Carneiro, Luiz Paulo Vellozo Lucas e 
Miguel Corrêa. ABERTURA: O Presidente, Deputa-
do Edmilson Valentim, declarou abertos os trabalhos 
e informou que a presente reunião foi decorrente da 
aprovação do Requerimento nº 269/2009, de sua au-
toria e da Deputada Vanessa Graziotin, e dos Reque-
rimentos apensados de nºs 267/2009 e 268/2009, de 
autoria do Deputado Osório Adriano. Subscreveram o 
Requerimento nº 269/09 os Deputados José Guima-
rães, Jurandil Juarez, Albano Franco, Leandro Sampaio 
e Edson Ezequiel. O Presidente esclareceu, ainda, que 
a reunião objetivou debater o Impacto Econômico da 
Preparação e Realização da Copa do Mundo de 2014 
e das Olimpíadas em 2016, na cidade do Rio de Ja-
neiro. Em seguida, convidou para compor a mesa, na 
condição de expositores, os senhores Orlando Silva de 
Jesus Júnior, Ministro de Estado do Esporte, e Carlos 
Silva, Chefe de Gabinete do Ministro de Estado do Tu-
rismo, e passou-lhes a palavra por quinze minutos para 
apresentarem suas palestras. Logo após o término das 
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apresentações, o Presidente concedeu a palavra aos 
Deputados José Guimarães, Osório Adriano, Jurandil 
Juarez e Renato Molling para se manifestarem sobre 
o tema. Na sequência, o Presidente facultou a palavra 
aos expositores para responderem às interpelações 
dos parlamentares e fazerem suas considerações fi-
nais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente, Deputado Edmilson Valentim, agradeceu a 
presença de todos e encerrou a reunião às dozes horas 
e vinte e nove minutos. E, para constar, eu  Anamélia 
Lima Rocha M. Fernandes, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Edmilson Valentim,  e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar seu arquivo documental.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 53ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública realizada em 24 de novembro de 2009.

Às quinze horas e seis minutos do dia vinte e 
quatro de novembro de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, no Anexo II, Plenário 12 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
José Guimarães e Vanessa Grazziotin – Titulares; Gui-
lherme Campos, Maurício Trindade, Moreira Mendes 
e Silas Brasileiro – Suplentes. Compareceu também o 
Deputado Luiz Carlos Hauly, como não-membro. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Albano Franco, 
Capitão Assumção, Dr. Ubiali, Edmilson Valentim, Edson 
Ezequiel, Fernando de Fabinho, Jairo Carneiro, João 
Maia, Jurandil Juarez, Laurez Moreira, Leandro Sam-
paio, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Miguel Corrêa, Nelson 
Goetten, Osório Adriano e Renato Molling. ABERTURA: 
O Presidente em Exercício, Deputado Moreira Mendes, 
declarou abertos os trabalhos e informou que a presente 
reunião foi decorrente da aprovação do Requerimento 
nº 210/2009, de sua autoria, e objetivou discutir os Di-
reitos de Propriedade Industrial, matéria constante do 
PL nº 3.709/08. Agradeceu a presença dos convidados 
e dos senhores parlamentares no evento e ressaltou a 
importância do assunto. Em seguida, O Presidente em 
Exercício convidou para compor a mesa, na condição 
de expositores, os Senhores Luis Carlos Wanderley 
Lima, Coordenador de Propriedade Intelectual da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; Jorge 
Ávila, Presidente do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI; e Antonio Barbosa da Silva, Presi-
dente do Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários 

de Medicamentos – IDUM, e passou-lhes a palavra 
por quinze minutos para apresentarem suas palestras. 
Logo após o término das apresentações, o Deputado 
Moreira Mendes passou a condução da audiência ao 
Deputado Guilherme Campos. Após alguns minutos, o 
Presidente em Exercício, Deputado Moreira Mendes, 
retomou o comando da audiência pública, e concedeu 
a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly, para se ma-
nifestar sobre o tema. Terminadas as manifestações, 
o Deputado Moreira Mendes facultou a palavra aos 
expositores para responderem às interpelações dos 
parlamentares e fazerem suas considerações finais. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Deputado Moreira Mendes agradeceu a presença de 
todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e cin-
quenta e seis minutos. E, para constar, eu  Anamélia 
Lima Rocha M. Fernandes, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente em Exercício, Deputado Moreira Mendes,  e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar seu arquivo documental.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 42ª Reunião Extraordinária realizada 
em 18 de novembro de 2009.

Às onze horas e quinze minutos do dia dezoito 
de novembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Finanças e Tributação, no Plenário Deputado Mus-
sa Demes (Plenário nº 04) do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Vignatti, 
Presidente; Antonio Palocci, Luiz Carlos Hauly e Félix 
Mendonça, respectivamente, 1º, 2º e 3º Vice-Presiden-
tes; Aelton Freitas, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, 
Carlos Melles, Ciro Pedrosa, Eduardo Amorim, Geral-
dinho, Gladson Cameli, Guilherme Campos, Ilderlei 
Cordeiro, João Dado, João Pizzolatti, Júlio Cesar, Luiz 
Carreira, Manoel Junior, Marcelo Castro, Pedro Eugê-
nio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo Barros, Ri-
cardo Berzoini, Silvio Costa, Vicentinho Alves e Wilson 
Santiago (Titulares); Eduardo Cunha, João Bittar, Le-
onardo Quintão, Pedro Henry, Professor Setimo, Re-
ginaldo Lopes, Tonha Magalhães e Zonta (Suplentes). 
Deixaram de comparecer os Deputados Alfredo Kaefer, 
Armando Monteiro, Rodrigo Rocha Loures e Virgílio 
Guimarães. Justificou a ausência o Deputado Julio 
Semeghini, em virtude de missão oficial. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Presidente declarou 
aberta a presente reunião. ORDEM DO DIA: O Presi-
dente comunicou aos membros o recebimento dos 
seguintes avisos do Tribunal de Contas da União, que 
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encaminham acórdãos, bem como os relatórios e os 
votos que os fundamentam, respectivamente: a) Aviso 
nº 1.482/09, de 28 de outubro, que encaminha o Acór-
dão 2.520/09, referente a pedido de reexame oposto 
pelo Banco Central do Brasil em processo de auditoria 
com o objetivo de avaliar a aderência das demonstra-
ções contábeis às normas, bem como analisar a ad-
ministração das reservas internacionais, nos exercícios 
de 2004 e 2005; b) Aviso nº 1.498/09, de 28 de outu-
bro, que encaminha o Acórdão 2.514/09, referente ao 
cumprimento de determinações exaradas no Acórdão 
846/08 do TCU, originário de auditoria realizada para 
examinar o encontro de contas entre os valores repas-
sados pelo Tesouro Nacional aos fundos de investi-
mento regionais; c) Aviso nº 1.572/09, de 11 de no-
vembro, que encaminha o Acórdão 2.659/09, referen-
te a relatório de acompanhamento da execução orça-
mentária e financeira da União referente ao primeiro 
quadrimestre de 2009, com o objetivo de subsidiar a 
elaboração do parecer prévio sobre as contas do Go-
verno relativas ao exercício de 2009; d) Aviso nº 
1.585/09, de 11 de novembro, que encaminha o Acór-
dão 2.640/09, referente à apresentação de embargos 
de declaração em Acórdão adotado em processo de 
fiscalização em instituições federais de ensino superior 
e relacionamento com fundações de apoio; e e) Aviso 
nº 1.604/09, de 11 de novembro, que encaminha o 
Acórdão 2.642/09, referente a relatório de fiscalização 
operacional com o objetivo de levantar os procedimen-
tos usados pelo IBGE para apuração dos dados po-
pulacionais e da renda per capita, bem como do tra-
tamento dado às contestações apresentadas pelos 
municípios. Informou também, que a íntegra dos acór-
dãos, dos relatório e dos votos encontra-se na Secre-
taria da Comissão, onde os deputados interessados 
podem solicitar cópias. A seguir, passou-se a aprecia-
ção dos requerimentos. 01) REQUERIMENTO Nº 
223/09 – do Sr. Pedro Eugênio – para que sejam con-
vidados a participar de Audiência Pública conjunta com 
as Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio e de Defesa do Consumidor, represen-
tantes do Banco Central do Brasil, da Visanet Brasil, 
da Redecard, da Associação Brasileira de Franchising-
ABF e o Presidente da Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas a fim de debater os custos das ope-
rações com cartões de crédito no país. O Presidente 
passou a palavra ao autor do requerimento, Deputado 
Pedro Eugênio, que justificou a realização de mais uma 
audiência pública para debater o tema Cartões de 
Crédito. Discutiram a matéria os Deputados Guilherme 
Campos, que sugeriu a substituição dos representan-
tes da Visanet Brasil e da Redecard, por um represen-
tante da Associação Brasileira das Empresas de Car-

tões de Crédito e Serviços – ABECS e a inclusão dos 
seguintes convidados: um representante da Confede-
ração Nacional do Comércio – CNC, um da Associação 
Comercial e Empresarial do Brasil – ACEB e um da 
Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS; 
André Vargas, que propôs a inclusão de um represen-
tante do Ministério da Justiça – Secretaria de Defesa 
do Consumidor – PROCOM. O Deputado Leonardo 
Quintão manifestou apoio ao requerimento do Depu-
tado André Vargas, que sugere a criação de uma sub-
comissão especial da Comissão de Finanças e Tribu-
tação, para tratar do referido tema. A seguir, o Presi-
dente informou que foi convidado pelo Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer para 
tratar de assunto referente a criação da subcomissão 
para debate especificamente do tema Cartões de Cré-
dito. Na sequência, o Deputado Arnaldo Madeira, su-
geriu a limitação do número de convidados a quatro 
expositores. O Presidente, Deputado Vignatti, propôs 
acordo para que o requerimento fosse aprovado com 
alterações e que posteriormente seria discutido quais 
seriam os convidados. O Deputado Pedro Eugênio 
concordou com a sugestão do Presidente. Em votação, 
aprovado, unanimemente, o requerimento, com alte-
ração. Alteração: para que sejam redefinidos os expo-
sitores. 02) REQUERIMENTO Nº 224/09 – do Sr. Vi-
centinho Alves – para que sejam convidados a parti-
cipar de Audiência Pública o Ministro da Previdência 
Social, Sr. José Pimentel; o Secretario de Geologia e 
Transformação Mineral do Ministério de Minas e Ener-
gia, Sr. Cláudio Scliar; a Presidenta da Caixa Econô-
mica Federal, Sra. Maria Fernanda Ramos Coelho; o 
advogado da Cooperativa de Mineração dos Garim-
peiros de Serra Pelada – Coomigasp, Sr. Mário Gilber-
to de Oliveira; e o Presidente da Associação Nacional 
dos Garimpeiros de Serra Pelada, Sr. Toni Duarte; a 
fim de debater o Projeto de Lei nº 5.227/09, de autoria 
do deputado Cleber Verde, que estabelece uma apo-
sentadoria especial aos garimpeiros de todo o país e 
uma pensão vitalícia aos ex-garimpeiros de Serra Pe-
lada. Retirado de pauta em virtude da ausência do 
relator. 03) REQUERIMENTO Nº 225/09 – dos Srs. 
Andre Vargas e Leonardo Quintão – que requer a ex-
tinção da Subcomissão Especial de Tributos. Em vo-
tação, aprovado, unanimemente, o requerimento. 04) 
REQUERIMENTO Nº 226/09 – dos Srs. Andre Vargas 
e Leonardo Quintão – que requer a criação da Subco-
missão Especial dos Cartões de Crédito. O Presiden-
te concedeu a palavra ao autor do requerimento. Dis-
cutiram a matéria os Deputados Leonardo Quintão e 
Pedro Eugênio. O Presidente informou que, levando 
em consideração a proporcionalidade, os partidos in-
dicarão seus membros para compor a referida subco-
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missão. Em votação, aprovado, unanimemente, o re-
querimento. Logo após, por acordo dos membros da 
Comissão, foram apreciadas em bloco as seguintes 
matérias: Bloco I: pela incompatibilidade e/ou ina-
dequação financeira e orçamentária: Projetos Au-
torizativos: 09) PROJETO DE LEI Nº 3.918-A/08 – do 
Senado Federal (PLS nº 25/08) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Cons-
trução Naval de Itajaí, no Município de mesmo nome, 
no Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado 
SILVIO COSTA. 23) PROJETO DE LEI Nº 2.011-A/07 
– do Sr. Dr. Ubiali – que “dispõe sobre a criação da 
Universidade Aberta presencial de Franca – SP”. RE-
LATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. O Presiden-
te anunciou que havia sobre a mesa requerimentos de 
retirada de pauta. REQUERIMENTO – do Sr. Guilher-
me Campos – para que “seja retirado de pauta o item 
09, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO – do 
Sr. João Dado – para que “seja retirado de pauta o item 
23, nos termos regimentais”. O Presidente relembrou 
os parlamentares acerca da Súmula nº 01/09, aprova-
da pela Comissão, que trata de inadequação financei-
ra e orçamentária dos projetos autorizativos. Manifes-
tou-se a respeito o Deputado Pedro Eugênio. Em vo-
tação, aprovados, unanimemente, os requerimentos. 
Retirados de pauta os itens 09 e 23. Bloco II: pela 
incompatibilidade e/ou inadequação financeira e 
orçamentária: 24) PROJETO DE LEI Nº 2.562-A/03 
– do Sr. Asdrubal Bentes – que “dispõe sobre o Pro-
grama de Modernização de Carga (Modercarga) para 
a compra de caminhões a fim de renovar a frota do 
modal rodoviário no transporte de cargas”. RELATOR: 
Deputado ALFREDO KAEFER. 25) PROJETO DE LEI 
Nº 3.307-A/08 – do Sr. Felipe Bornier – que “inclui um 
art. 63-A, na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, 
disciplinando o direito dos incorporados a ensino pro-
fissionalizante”. RELATOR: Deputado ARNALDO MA-
DEIRA. 36) PROJETO DE LEI Nº 1.555-A/07 – da Sra. 
Sandra Rosado – que “concede subvenção econômi-
ca ao preço do óleo diesel consumido por produtores 
rurais e transportadores de insumos e produtos desti-
nados ou provenientes da atividade agrícola”. RELA-
TOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 39) PROJETO DE 
LEI Nº 3.136-A/00 – do Sr. Pedro Pedrossian – que 
“dispõe sobre a instituição do programa do vale-gás e 
as regras de sua aplicação”. EXPLICAÇÃO DA EMEN-
TA: estabelece que as famílias de baixa renda cujo 
consumo comprovado de energia elétrica não exceda 
75 kw (setenta e cinco quilowatts) por mês, terá direi-
to ao vale-gás. RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 
40) PROJETO DE LEI Nº 5.413-A/05 – da Sra. Rose 
de Freitas – que “altera a Lei nº 10.700, de 09 de julho 
de 2003, para estender o benefício Garantia-Safra a 

todas as regiões do País, nos casos que especifica”. 
(Apensado: PL nº 7.117/06). EXPLICAÇÃO DA EMEN-
TA: estendendo o Benefício Garantia-Safra aos Muni-
cípios em situação de emergência motivada por en-
chente ou que tenham a plantação acometida por 
praga; alterando a Lei nº 10.700, de 2003. RELATOR: 
Deputado MANOEL JUNIOR. O Presidente anunciou 
que havia sobre a mesa REQUERIMENTO – do Sr. 
João Dado – para que “seja retirado de pauta o item 
36, nos termos regimentais”. Em votação, aprovado, 
unanimemente, o requerimento. Retirado de pauta o 
item 36. Seguiu-se a votação dos itens remanescentes 
do bloco. Em votação, aprovados, unanimemente, os 
pareceres dos itens 24, 25, 39 e 40. Bloco III: Proje-
tos pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejei-
ção: 18) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
445/09 – do Sr. Roberto Rocha – que “altera os arts. 
5º, 9º e 42 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: determina cri-
térios para que a dotação orçamentária comporte as 
metas de resultado dispostas na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e veda a abertura de créditos suplemen-
tares e especiais oriundos de excesso de arrecadação, 
durante a vigência do ato de limitação de empenho e 
movimentação financeira. RELATOR: Deputado VIR-
GÍLIO GUIMARÃES. 21) PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 458/09 – do Sr. José Fernando Aparecido 
de Oliveira – que “altera os critérios de distribuição do 
Fundo de Participação dos Municípios, para incluir no 
cálculo dos coeficientes de participação fatores repre-
sentativos da área e da renda per capita dos Municí-
pios”. RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 35) PRO-
JETO DE LEI Nº 771-A/07 – da Sra. Solange Amaral 
– que “altera a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 
1997, que ‘dispõe sobre o Sistema de Financiamento 
Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imó-
vel e dá outras providências’, para impedir que os ido-
sos de baixa renda sejam discriminados na contratação 
de seguro habitacional incidente sobre a aquisição da 
casa própria”. (Apensados: PL’s nºs 772/07 e 778/07). 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. O Presiden-
te anunciou que havia sobre a mesa requerimentos de 
retirada de pauta. REQUERIMENTO – dos Srs. Gui-
lherme Campos e Arnaldo Madeira – para que “seja 
retirado de pauta o item 18, nos termos regimentais”. 
REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme Campos – para 
que “seja retirado de pauta o item 35, nos termos re-
gimentais”. Em votação, aprovados, unanimemente, 
os requerimentos. Retirados de pauta os itens 18 e 35. 
Seguiu-se a votação do item 21. Em votação, aprova-
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do, unanimemente, o parecer do item 21. Bloco IV: 
Projetos pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária: 07) PROJE-
TO DE LEI Nº 5.279/09 – do Sr. Carlos Zarattini – que 
“estabelece normas para as eleições, em 3 de outubro 
de 2010, de parlamentares do Mercosul”. RELATOR: 
Deputado PEPE VARGAS. 41) PROJETO DE LEI Nº 
670-A/07 – do Sr. Valdir Colatto – que “dá nova reda-
ção ao art. 30 do Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, insti-
tuindo o rito sumário para a destinação de mercadorias 
apreendidas e revertendo aos cofres públicos da União 
eventuais lucros apurados na venda de tais produtos”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. O Presi-
dente anunciou que havia sobre a mesa requerimentos 
de retirada de pauta. REQUERIMENTO – do Sr. Gui-
lherme Campos – para que “seja retirado de pauta o 
item 07, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO 
– do Sr. Pedro Eugênio – para que “seja retirado de 
pauta o item 41, nos termos regimentais”. Em votação, 
aprovados, unanimemente, os requerimentos. Retira-
dos de pauta os itens 07 e 41. Desfeito o bloco. Bloco 
V: Projetos pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação: 10) SUBSTITUTIVO DO SENADO 
FEDERAL AO PROJETO DE LEI Nº 1.176-D/95 – do 
Poder Executivo (OF. SF nº 35/09) – que “estabelece 
os princípios e as diretrizes para o Sistema Nacional 
de Viação e dá outras providências”. EXPLICAÇÃO DA 
EMENTA: dispõe que o Sistema Federal de Viação 
(SFV), constitui parcela estruturante do Sistema Na-
cional de Viação (SNV) e abrange os subsistemas fe-
derais rodoviário, ferroviário, aquaviário e aerovário. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 19) PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 460/09 – do Sr. José 
Aníbal e outros – que “dispõe sobre a contratação de 
operações de crédito por municípios e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 
20) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 470/09 
– do Sr. Gustavo Fruet – que “altera o Código Tributá-
rio Nacional”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: altera o art. 
14 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Códi-
go Tributário Nacional, criando exigências para entida-
des beneficiárias da imunidade tributária. RELATOR: 
Deputado PEDRO EUGÊNIO. 22) PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 109/07 – do Sr. Fernando Co-
ruja – que “autoriza a constituição de sociedades de 
garantia solidária e dispõe sobre o seu funcionamen-
to”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: autoriza, também, a 
criação de sociedade de contragarantia. Altera a Lei 

Complementar nº 123, de 2006. RELATOR: Deputado 
ALFREDO KAEFER. 26) PROJETO DE LEI Nº 6.034-
A/02 – do Poder Executivo (MSC nº 39/02) – que “al-
tera o parágrafo único do art. 31 da Lei nº 9.069, de 
29 de junho de 1995, que dispõe sobre o Plano Real, 
o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras 
e condições de emissão do REAL e os critérios para 
conversão das obrigações para o REAL, e dá outras 
providências”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: possibilita 
ao BNDES negociar as ações depositadas no Fundo 
de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal 
em mercado de balcão organizado ou não organizado. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 27) PROJETO 
DE LEI Nº 6.420-A/05 – do Senado Federal (PLS 
344/04) – que “altera as Leis nºs 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e 8.429, de 2 de junho de 1992, para regular 
a contratação de empresas prestadoras de serviços e 
dá outras providências”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: 
podendo ser objeto de execução indireta a contratação 
de empresa prestadora de serviço, em caráter excep-
cional, por parte da Administração Pública, ressalvan-
do as atividades inerentes às categorias funcionais 
abrangidas pelo plano de cargos do órgão contratante 
ou atividade típica do Estado, implicando improbidade 
administrativa o descumprimento das normas de con-
tratação de pessoal terceirizado. RELATOR: Deputado 
SILVIO COSTA. 29) PROJETO DE LEI Nº 2.942-A/08 
– do Senado Federal (PLS nº 500/03) – que “altera a 
Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, para sub-
meter a processo licitatório os projetos do Programa 
de Incentivo à Implementação de Projetos Sociais 
(PIPS), e dá outras providências”. RELATOR: Deputa-
do PEPE VARGAS. 38) PROJETO DE LEI Nº 3.581-
A/08 – do Sr. Fernando Diniz – que “dispõe sobre o 
regime de capital estrangeiro oriundo de fundos sobe-
ranos e dá outras providências”. EXPLICAÇÃO DA 
EMENTA: altera a Lei nº 4.131, de 1962 que “disciplina 
a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de 
valores para o exterior e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 43) PROJETO 
DE LEI Nº 2.010-A/07 – do Sr. Germano Bonow – que 
“acrescenta dispositivos à Lei nº 10.555, de 13 de no-
vembro de 2002, a fim de autorizar condições especiais 
para o crédito de valores de que dispõe a Lei Comple-
mentar nº 110, de 29 de junho de 2001, nas contas 
vinculadas de que trata o § 3º do art. 14 da Lei nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: 
concede ao empregador o direito de receber o com-
plemento de atualização monetária na conta de não-
optante ao regime de FGTS. RELATOR: Deputado 
RODRIGO ROCHA LOURES. O Presidente anunciou 
que havia sobre a mesa requerimentos de retirada de 
pauta. REQUERIMENTO – do Sr. Pedro Eugênio – para 
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que “seja retirado de pauta o item 19, por 10 sessões, 
nos termos regimentais”. REQUERIMENTO – do Sr. 
Guilherme Campos – para que “seja retirado de pauta 
o item 20, nos termos regimentais”. REQUERIMEN-
TOS – dos Srs. Guilherme Campos e Pedro Eugênio 
– para que “seja retirado de pauta o item 22, por 10 
sessões, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO 
– do Sr. Pedro Eugênio – para que “seja retirado de 
pauta o item 26, por 10 sessões, nos termos regimen-
tais”. REQUERIMENTOS – dos Srs. João Dado e Pe-
dro Eugênio – para que “seja retirado de pauta o item 
27, por 10 sessões, nos termos regimentais”. REQUE-
RIMENTO – do Sr. Guilherme Campos – para que “seja 
retirado de pauta o item 29, nos termos regimentais”. 
REQUERIMENTO – do Sr. Pedro Eugênio – para que 
“seja retirado de pauta o item 38, por 10 sessões, nos 
termos regimentais”. REQUERIMENTO – do Sr. Pedro 
Eugênio – para que “seja retirado de pauta o item 43, 
nos termos regimentais”. Em votação, aprovados, una-
nimemente, os requerimentos. Retirados de pauta os 
itens 19, 20, 22, 26, 27, 29, 38 e 43. Seguiu-se a vo-
tação do item 10. Em votação, aprovado, unanimemen-
te, o parecer do item 10. Encerradas as votações em 
bloco, passou-se à apreciação dos demais itens da 
pauta. Bloco VI: Projetos pela compatibilidade e/ou 
adequação financeira e orçamentária e no mérito, 
pela aprovação: 05) PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.680/09 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional (MSC nº 217/09) – 
que “aprova o Instrumento de Adesão da República 
Federativa do Brasil ao Banco de Desenvolvimento do 
Caribe – BDC, acompanhado de cópias (i) do Convê-
nio Constitutivo do BDC (ii) do Instrumento de Adesão 
e (iii) da Deliberação nº 6/08 da Assembléia de Gover-
nadores do Banco, intitulada “Admissão do Brasil como 
Membro do Banco de Desenvolvimento do Caribe”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 06) PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.791/09 – da Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
(MSC nº 563/09) – que “aprova o texto de modificações 
ao Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Interna-
cional, que trata, respectivamente, da reforma da ex-
pansão da capacidade de investimento e renda do FMI 
e da distribuição de quotas e do poder de voto dos 
países membros”. RELATOR: Deputado RICARDO 
BARROS. O Deputado Guilherme Campos solicitou a 
retirada do bloco do item 06 para discussão em sepa-
rado. Seguiu-se a votação do item 05. Em votação, 
aprovado, unanimemente, o parecer do item 05. En-
cerradas as votações em bloco, passou-se à aprecia-
ção dos demais itens da pauta. Passou-se a votação 
do item 06. 06) PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.791/09 – da Comissão de Relações Exte-

riores e de Defesa Nacional (MSC nº 563/09) – que 
“aprova o texto de modificações ao Convênio Consti-
tutivo do Fundo Monetário Internacional, que trata, 
respectivamente, da reforma da expansão da capaci-
dade de investimento e renda do FMI e da distribuição 
de quotas e do poder de voto dos países membros”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. PARECER: 
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária e, no mérito, pela aprovação. Em virtude da 
ausência do Relator, Deputado Ricardo Barros, foi de-
signado Relator-Substituto o Deputado Pedro Eugênio, 
que fez a leitura do voto. Discutiram a matéria os De-
putados Guilherme Campos, André Vargas, Luiz Car-
reira, Arnaldo Madeira e João Dado. Em votação, apro-
vado, unanimemente, o parecer do item 06. A seguir, 
o Presidente saudou a presença da Desembargadora 
Francisca Oliveira Formigosa, Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho – TRT, 8ª Região (Pará); do De-
sembargador Ricardo Zandona, Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho – TRT, 24ª Região (Mato Grosso 
do Sul); e do Desembargador Carlos Alberto Robinson, 
Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho – 
TRT, 4ª Região (Rio Grande do Sul). 08) PROJETO 
DE LEI Nº 5.312-A/09 – do Ministério Público da União 
(MSC PGR nº 1/09) – que “dispõe sobre a criação de 
cargos no quadro do Ministério Público Militar”. EXPLI-
CAÇÃO DA EMENTA: cria um cargo de Procurador e 
dois de Promotor de Justiça Militar. RELATOR: Depu-
tado PEPE VARGAS. PARECER: pela adequação fi-
nanceira e orçamentária, com emenda. O Presidente 
concedeu a palavra ao Relator, Deputado Pepe Vargas, 
para fazer a leitura do voto. Não havendo quem qui-
sesse discutir, foi encerrada a discussão. Em votação, 
aprovado contra os votos dos Deputados Guilherme 
Campos e Arnaldo Madeira. O Deputado Guilherme 
Campos solicitou verificação de votação. Procedida a 
chamada nominal obteve-se o seguinte resultado: 10 
votos favoráveis e 01 voto contrário. Votaram favora-
velmente à matéria os senhores membros titulares: 
Aelton Freitas, André Vargas, Antonio Palocci, Félix 
Mendonça, Geraldinho, João Dado, Manoel Junior, 
Pedro Eugênio, Pepe Vargas e Vignatti. E, contraria-
mente o Deputado Guilherme Campos. Não havendo 
quorum, a votação da matéria foi adiada. Logo após, 
o Presidente saudou a presença do Sr. Luiz Antonio 
Colussi, Presidente da Associação dos Magistrados 
do Rio Grande do Sul. Em seguida, acordou com os 
membros que na próxima semana faria uma reunião 
especial, para votação da pauta das proposições re-
ferentes aos tribunais. 11) PROJETO DE LEI Nº 
4.409/08 – do Tribunal Superior do Trabalho (OF. TST 
nº 436/08) – que “dispõe sobre a criação de cargos de 
Juiz do trabalho e de Varas do Trabalho no Tribunal 
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Regional do Trabalho da 7ª Região, define jurisdições 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado JOÃO 
DADO. PARECER: pela compatibilidade e adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, com emenda. Não deliberado em virtude do 
encerramento da reunião. 12) PROJETO DE LEI Nº 
5.542/09 – do Tribunal Superior do Trabalho (OF. TST 
nº 272/09) – que “dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela compatibili-
dade e adequação financeira e orçamentária, com 
emenda. Não deliberado em virtude do encerramento 
da reunião. 13) PROJETO DE LEI Nº 5.543/09 – do 
Tribunal Superior do Trabalho (OF. TST nº 273/09) – 
que “altera a composição do Tribunal Regional do Tra-
balho da Quarta Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. PARECER: pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
ria, com emenda. Não deliberado em virtude do en-
cerramento da reunião. 14) PROJETO DE LEI Nº 
5.545/09 – do Tribunal Superior do Trabalho (OF. TST 
nº 275/08) – que “altera a composição do Tribunal Re-
gional do Trabalho da Décima Terceira Região e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado MANOEL 
JUNIOR. PARECER: pela compatibilidade e adequa-
ção financeira e orçamentária, com emenda. Não de-
liberado em virtude do encerramento da reunião. 15) 
PROJETO DE LEI Nº 5.549-A/09 – do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (OF. TST nº 279/09) – que “dispõe 
sobre a criação de Varas do Trabalho na jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e dá ou-
tras providências”. RELATOR: Deputado PEDRO HEN-
RY. PARECER: pela compatibilidade e adequação fi-
nanceira e orçamentária, com emenda. Não delibera-
do em virtude do encerramento da reunião. 16) PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 166/00 – do Sr. 
Walter Pinheiro e outros – que “dispõe sobre a cobran-
ça de taxa, pelos Municípios, em casos de exercícios 
do poder de polícia que especifica”. RELATOR: Depu-
tado PEPE VARGAS. PARECER: pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação, com Substitutivo. Não delibe-
rado em virtude do encerramento da reunião. 17) PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 277/08 – da Sra. 
Luciana Genro e outros – que “regulamenta o inciso 
VII do art. 153 da Constituição Federal (Imposto sobre 
Grandes Fortunas)”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com 

Substitutivo. Não deliberado em virtude do encerra-
mento da reunião. 28) PROJETO DE LEI Nº 1.950-A/07 
– do Poder Executivo (MSC nº 617/07) – que “altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 10.201, de 14 de feverei-
ro de 2001, que institui o Fundo Nacional de Seguran-
ça Pública – FNSP”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: inclui 
as perícias oficiais e os consórcios públicos constitu-
ídos como associação pública, cujos objetivos sejam 
de segurança pública, como beneficiários dos recursos 
do FNS, dentre outros projetos. RELATOR: Deputado 
AELTON FREITAS. PARECER: pela não implicação da 
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quan-
to à adequação financeira e orçamentária do Projeto 
e das Emendas nºs 2/07, 3/07, 4/07, 5/07 e 6/07 da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime, 
e pela incompatibilidade e inadequação financeira e 
orçamentária da Emenda nº 1/07 da CSPCCO e da 
Emenda nº 1/09 apresentada na CFT e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto e das Emendas nºs 2/07, 3/07, 
4/07, 5/07 e 6/07 da CSPCCO, com emenda. Não de-
liberado em virtude do encerramento da reunião. 30) 
PROJETO DE LEI Nº 3.891-B/08 – do Poder Execu-
tivo (MSC nº 548/08) – que “dispõe sobre a criação da 
Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasi-
leira – UNILAB e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela com-
patibilidade e adequação financeira e orçamentária do 
Projeto, com emenda, pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária da Emenda nº 1/08 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, e 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 da Emenda nº 2/08 da CTASP 
e das Emendas nºs 1 e 2/08 da Comissão de Educa-
ção e Cultura. Não deliberado em virtude do encerra-
mento da reunião. 31) PROJETO DE LEI Nº 4.024/08 
– do Tribunal Superior do Trabalho (OF. TST nº 304/08) 
– que “dispõe sobre a criação de cargos de provimen-
to efetivo no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional 
do Trabalho da Terceira Região e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. Não deliberado 
em virtude do encerramento da reunião. 32) PROJETO 
DE LEI Nº 4.355-A/08 – do Tribunal Superior do Tra-
balho (OF. TST nº 419/08) – que “dispõe sobre a cria-
ção de cargos de provimento efetivo no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
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ria, com emenda. Não deliberado em virtude do encer-
ramento da reunião. 33) PROJETO DE LEI Nº 5.547-
A/09 – do Tribunal Superior do Trabalho (OF. TST nº 
277/09) – que “dispõe sobre a criação de cargos de 
provimento efetivo e em comissão e de funções co-
missionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e dá ou-
tras providências”. RELATOR: Deputado PEDRO EU-
GÊNIO. PARECER: pela compatibilidade e adequação 
financeira e orçamentária, com emenda. Não delibe-
rado em virtude do encerramento da reunião. 34) PRO-
JETO DE LEI Nº 5.550-A/09 – do Tribunal Superior do 
Trabalho (OF. TST nº 280/09) – que “dispõe sobre a 
criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 24ª Região e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado AELTON FREITAS. PARECER: pela com-
patibilidade e adequação financeira e orçamentária, 
com emenda. Não deliberado em virtude do encerra-
mento da reunião. 37) PROJETO DE LEI Nº 1.628/07 
– do Sr. Antonio José Medeiros – que “modifica a Me-
dida Provisória n° 2.18-45, de 24 de agosto de 2001, 
que ‘dispõe sobre as operações financeiras entre o 
Tesouro Nacional e as entidades que menciona, e dá 
outras providências’ “. RELATOR: Deputado PEDRO 
EUGÊNIO. PARECER: pela compatibilidade financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com 
Substitutivo. Não deliberado em virtude do encerra-
mento da reunião. 42) PROJETO DE LEI Nº 1.483-A/07 
– da Sra. Rita Camata – que “dá nova redação ao art. 
11 do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 
(Código de Minas), alterado pela Lei nº 6.403, de 15 
de dezembro de 1976, e pela Lei nº 8.901, de 30 de 
junho de 1994”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: estabe-
lece que o direito do proprietário do solo a participação 
nos resultados da lavra será igual ao valor total devido 
aos Estados, Distrito Federal, Municipios e órgãos da 
administração direta da União, a título de compensa-
ção financeira pela exploração de recursos minerais. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação, com Substitutivo. Não deliberado em virtu-
de do encerramento da reunião. ENCERRAMENTO: 
Em virtude da falta de quorum, o Presidente encerrou 
os trabalhos às doze horas e dezenove minutos, antes 
porém, convocando os senhores parlamentares para 
as seguintes reuniões: dia 24 de novembro, terça-feira, 
às 14h30, no Plenário Deputado Mussa Demes (Ple-
nário nº 04), Audiência Pública destinada a discussão 
do PL nº 343/2007, do Sr. Chico Lopes e outros, que 
“assegura reintegração aos trabalhadores do Banco 
do Nordeste do Brasil – BNB demitidos no período de 
1985 a 2003”; dia 25 de novembro, quarta-feira, às 9 

horas, na Sala da Presidência da Comissão de Finan-
ças e Tributação, reunião mensal com o Secretário da 
Receita Federal do Brasil, Senhor Otacílio Dantas Car-
taxo, e técnicos, destinada a discutir e analisar os da-
dos divulgados da arrecadação de tributos da compe-
tência da União, referente ao mês de outubro de 2009; 
às 10 horas, no Plenário Deputado Mussa Demes (Ple-
nário nº 04), Reunião Deliberativa Ordinária; às 14h30, 
na Sala da Presidência da Comissão de Finanças e 
Tributação, reunião com o Banco Central do Brasil; dia 
26 de novembro, quinta-feira, no Plenário Deputado 
Mussa Demes (Plenário nº 04), Audiência Pública des-
tinada a discussão do Projeto de Lei nº 2.315, de 2003, 
que “dispõe sobre os critérios para a definição dos 
valores das Bolsas de Fomento ao Desenvolvimento 
Científico, Tecnológico, Artístico e Cultural e dá outras 
providências”. E, para constar, eu,  Marcelle R. Cam-
pello Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que 
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ-
mara dos Deputados.  Deputado Vignatti, Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 43ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública realizada em 24 de novembro de 2009.

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e 
quatro de novembro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Finanças e Tributação, no Plenário Deputado 
Mussa Demes (Plenário nº 4) do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, sob a presidência alternada do Depu-
tado Vignatti, Presidente e Andre Vargas, autor do re-
querimento e com a presença dos senhores Deputados 
Eduardo Amorim, Gladson Cameli, Guilherme Campos, 
Ilderlei Cordeiro, João Dado, Júlio Cesar, Marcelo Cas-
tro, Pepe Vargas e Vicentinho Alves (Titulares); Bilac 
Pinto e Vital do Rêgo Filho (Suplentes). Compareceram 
também os Deputados Chico Lopes, Daniel Almeida 
e Mauro Benevides, como não-membros. Deixaram 
de comparecer os Deputados Aelton Freitas, Alfredo 
Kaefer, Antonio Palocci, Armando Monteiro, Arnaldo 
Madeira, Carlos Melles, Ciro Pedrosa, Félix Mendon-
ça, Geraldinho, João Pizzolatti, Julio Semeghini, Luiz 
Carlos Hauly, Luiz Carreira, Manoel Junior, Pedro Eu-
gênio, Pedro Novais, Ricardo Barros, Rodrigo Rocha 
Loures, Silvio Costa, Virgílio Guimarães e Wilson San-
tiago. Justificou ausência o Deputado Ricardo Berzoini, 
por estar exercendo a função de Presidente do Partido 
dos Trabalhadores – PT. ABERTURA: Abertos os tra-
balhos, o Presidente informou que a audiência pública 
destinava-se a discutir o Projeto de Lei nº 343/2007, do 
Sr. Chico Lopes e outros, que “assegura reintegração 
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aos trabalhadores do Banco do Nordeste do Brasil – 
BNB demitidos no período de 1995 a 2003”, resultado 
da aprovação do Requerimento nº 215/09, de autoria 
do Deputado Andre Vargas. Logo após, convidou para 
tomar assento à mesa os seguintes convidados: Oswal-
do Serrano de Oliveira, Diretor da Área Administrativa 
e de Tecnologia da Informação do Banco do Nordeste 
do Brasil – BNB; Tomaz de Aquino Silva e Filho, Dire-
tor do Sindicato dos Bancários do Ceará e José Frota 
de Medeiros, Diretor-Presidente da Associação dos 
Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil – AFB-
NB; Na sequência, o Presidente deu conhecimento 
aos presentes acerca dos procedimentos regimentais 
a serem seguidos, comunicando que a reunião seria 
gravada e a concessão do tempo de quinze minutos, 
prorrogável, para cada expositor. A seguir, o Deputa-
do Mauro Benevides manifestou-se para fazer consi-
derações acerca do período em que foi funcionário do 
Banco do Nordeste do Brasil. Logo após, o Presidente 
informou que esta audiência pública havia sido adiada 
no intiuito de buscar acordos. Logo após, passou a pa-
lavra ao primeiro expositor, Sr. José Frota de Medeiros, 
Diretor-Presidente da Associação dos Funcionários do 
Banco do Nordeste do Brasil – AFBNB, e nos termos 
regimentais passou a presidência ao Deputado Andre 
Vargas, autor do requerimento. Logo após a exposição 
do primeiro convidado, o Presidente, Deputado Andre 
Vargas passou a palavra ao segundo expositor, Sr. 
Oswaldo Serrano de Oliveira, Diretor da Área Admi-
nistrativa e de Tecnologia da Informação do Banco do 
Nordeste do Brasil – BNB. Na sequência, manifestou-se 
o último expositor, Sr. Tomaz de Aquino Silva e Filho, 
Diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará. Encer-
radas as exposições, o Presidente passou a palavra 
aos Deputados Chico Lopes, Daniel Almeida, Marcelo 
Castro e Pepe Vargas. Não havendo mais deputados 
inscritos e encerradas as exposições, o Presidente pas-
sou a palavra aos expositores Tomaz de Aquino Silva 
e Filho, José Frota de Medeiros e Oswaldo Serrano de 
Oliveira, para responder às interpelações e fazer suas 
considerações finais. O inteiro teor da reunião foi gra-
vado, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental desta reunião. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os tra-
balhos às dezesseis horas e cinquenta e dois minutos, 
antes, porém, agradecendo a presença dos senhores 
parlamentares e dos demais presentes e convocan-
do os senhores membros para as seguintes reuniões: 
dia 25 de novembro, quarta-feira, às 9h, na Sala da 
Presidência da Comissão, reunião mensal, reservada, 
com o Secretário da Receita Federal do Brasil, Senhor 
Otacílio Dantas Cartaxo, e técnicos, destinada a dis-
cutir os dados divulgados da arrecadação de tributos 

de competência da União, referente ao mês outubro 
de 2009; às 10 horas, no Plenário Deputado Mussa 
Demes (Plenário nº 4), Reunião Ordinária Deliberati-
va; logo após, Reunião Extraordinária Deliberativa; e 
às 14h, na Sala da Presidência da Comissão, reunião, 
reservada, com membros da CFT e o Diretor de Liqui-
dações e Controle de Operações de Crédito Rural do 
Banco Central, Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale, 
destinada a discutir a lei de falências e os cartões de 
crédito. E, para constar, eu,  Marcelle R. Campello Ca-
valcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados.  Deputado Vignatti, Presidente.  

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Quinta Reunião Ordi-
nária Deliberativa realizada em 18 de novembro 
de 2009

Às dez horas e quarenta e um minutos do dia 
dezoito de novembro de dois mil e nove, reuniu-se or-
dinariamente a Comissão de Minas e Energia, no Ple-
nário 14 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Bernardo Aris-
ton, Presidente; Eduardo da Fonte, Luiz Alberto e Nel-
son Bornier, Vice-Presidentes; Alexandre Santos, Ar-
naldo Jardim, Betinho Rosado, Brizola Neto, Bruno 
Rodrigues, Carlos Alberto Canuto, Eduardo Valverde, 
Ernandes Amorim, Fábio Ramalho, Fernando Chiarelli, 
Fernando Ferro, Fernando Marroni, João Oliveira, Jor-
ge Boeira, Julião Amin, Marcio Junqueira, Marcos Lima, 
Rose de Freitas, Silvio Lopes e Vander Loubet, Titula-
res; Átila Lira, Carlos Brandão, Chico D’Angelo, Ciro 
Pedrosa, Davi Alves Silva Júnior, Edinho Bez, Edio 
Lopes, Eduardo Sciarra, Jilmar Tatto, José Carlos Ale-
luia, Leonardo Quintão, Pedro Fernandes, Silvio Cos-
ta, Simão Sessim e Vitor Penido, Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Senhores Deputados Arnaldo Vian-
na, José Otávio Germano, José Santana de Vascon-
cellos, Luiz Fernando Faria, Paulo Abi-Ackel e Wladimir 
Costa. O Deputado Arnaldo Vianna enviou atestado 
médico, justificando sua ausência, e o Deputado Ciro 
Pedrosa, por meio de correspondência, informou ter 
estado ausente à reunião do último dia onze em razão 
de compromissos político-partidários em Montes Cla-
ros-MG. ABERTURA: Alcançado o número regimental, 
o Senhor Presidente comunicou o início da Reunião 
Ordinária Deliberativa e submeteu à apreciação a Ata 
da Reunião Ordinária Deliberativa realizada no último 
dia onze. O Deputado Carlos Alberto Canuto solicitou 
dispensa da leitura da Ata, tendo o Plenário da Comis-
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são anuído à solicitação. Não houve discussão. Em 
votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPE-
DIENTE: O Senhor Presidente informou que havia 
efetuado as seguintes designações de relatoria no mês 
em curso: no dia dez, ao Deputado Brizola Neto, o 
Projeto de Lei nº 4.120/2008; ao Deputado Eduardo 
Valverde, o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.968/2009; 
ao Deputado Silvio Lopes, o Projeto de Lei nº 4.251/2008; 
ao Deputado Wladimir Costa, o Projeto de Lei nº 
6.231/2009; e, no dia dezessete, ao Deputado Fernan-
do Chiarelli, o Projeto de Lei nº 6.318/2009. Na sequ-
ência, o Senhor Presidente comunicou o aditamento 
aos Requerimentos nºs 466/2009, de sua autoria, e 
478/2009, de autoria do Deputado Brizola Neto, com 
o objetivo de definir a programação do Seminário “Mi-
neração: Indutor do Desenvolvimento Nacional”, a ser 
realizado no próximo dia dois de dezembro. De acordo 
com o referido aditamento, a programação do Semi-
nário passa a ser a seguinte: 14h-Abertura (Deputado 
Michel Temer-Presidente da Câmara dos Deputados; 
Deputado Bernardo Ariston-Presidente da Comissão 
de Minas e Energia; Sra. Dilma Vana Rousseff-Ministra-
Chefe da Casa Civil; Sr. Edison Lobão-Ministro de Mi-
nas e Energia; Sr. Carlos Minc Baunfeld-Ministro do 
Meio Ambiente; Sr. Paulo Bernardo Silva-Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão); 14h30-1º Painel: 
Panorama da Mineração Brasileira: Cenários Domés-
tico e Internacional (Mediador: Deputado Brizola Neto; 
Expositores: Sr. Cláudio Scliar-Secretário de Geologia, 
Mineração e Transformação Mineral do Ministério de 
Minas e Energia; Sr. Roberto Messias Franco-Presi-
dente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis-Ibama; Sr. Miguel Ce-
draz Nery-Diretor-Geral do Departamento Nacional de 
Produção Mineral-DNPM; Sr. Paulo Camillo Vargas 
Penna-Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração-
Ibram); 16h30-2º Painel: Prospecção e Pesquisa Mi-
neral: Identificação de Novas Riquezas Minerais Bra-
sileiras (Mediador: Deputado Leonardo Quintão; Ex-
positores: Sr. Onildo João Marini-Secretário-Executivo 
da Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria Mineral Brasileira-Adimb; Sr. Agamenon Sér-
gio Lucas Dantas-Diretor-Presidente da Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM); 18h-En-
cerramento (Coquetel de Encerramento); Parceria: 
Instituto Brasileiro de Mineração-Ibram. Submetido à 
votação, o aditamento foi aprovado por unanimidade. 
O Senhor Presidente comunicou, ainda, aditamento 
ao Requerimento nº 484/2009, de sua autoria, que visa 
obter esclarecimentos sobre o apagão ocorrido no úl-
timo dia dez em diversos Estados brasileiros, para in-
clusão do Senhor Nelson Hubner, Diretor-Geral da 
Agência Nacional de Energia Elétrica-Aneel, no rol de 

convidados. Em votação o aditamento, este foi apro-
vado por unanimidade. Na sequência, o Senhor Pre-
sidente submeteu à apreciação do Colegiado o adita-
mento ao Requerimento nº 465/2009, de sua autoria, 
que “requer Audiência Pública com a finalidade de dis-
cutir a política nacional do gás natural e o aumento da 
sua participação na matriz energética brasileira”, para 
se incluir no rol de convidados o Senhor Daniel de 
Moraes Andrade, Secretário de Infraestrutura e Logís-
tica do Rio Grande do Sul e Presidente do Fórum Na-
cional de Secretários para Assuntos de Energia-FNSE. 
O aditamento foi aprovado unanimemente. Em segui-
da, o Senhor Presidente comunicou que, após delibe-
ração do Plenário da Comissão, ocorrida na Reunião 
Ordinária realizada no último dia onze, havia restado 
aprovada a criação da Subcomissão Especial destina-
da a estudar e emitir parecer sobre as renovações das 
concessões do setor elétrico brasileiro, tendo apresen-
tado a composição de seus membros (Titulares: De-
putados Nelson Bornier-Presidente, Wladimir Costa-
Relator, Carlos Brandão, Fernando Ferro e Marcio 
Junqueira; Suplentes: Deputados Brizola Neto, Fer-
nando Marroni, José Carlos Aleluia, Marcos Lima e 
Silvio Lopes). Submetida à apreciação do Colegiado, 
foi unanimemente aprovada essa composição, tendo 
o Senhor Presidente esclarecido ainda estar aberta 
aos membros a participação na referida Subcomissão. 
Ao final, o Senhor Presidente informou o adiamento 
da Audiência Pública que se realizaria no próximo dia 
dezenove, para discutir as razões do apagão ocorrido 
no último dia dez. Ele esclareceu que, em virtude de 
ser possível apenas o comparecimento de represen-
tantes dos convidados, tinha havido a decisão do adia-
mento para data em que pudessem comparecer os 
titulares dos órgãos envolvidos, dada a importância do 
tema. ORDEM DO DIA: A – MATÉRIA SOBRE A 
MESA: 1 – REQUERIMENTO Nº 497/2009 – do Sr. 
Marcio Junqueira – que “requer, nos termos do art. 
117, VI, do RICD, a retirada de pauta do Requerimen-
to nº 492/2009. O Requerimento foi aprovado unani-
memente. 2 – REQUERIMENTO Nº 498/2009 – do Sr. 
José Carlos Aleluia – que “requer, nos termos do art. 
117, VI, do RICD, a retirada de pauta do Requerimen-
to nº 493/2009. O Requerimento foi aprovado unani-
memente. 3 – REQUERIMENTO Nº 499/2009 – do Sr. 
Marcio Junqueira – que “requer, nos termos do art. 
117, VI, do RICD, a retirada de pauta do Requerimen-
to nº 494/2009. O Requerimento foi aprovado, contra 
os votos dos Deputados Arnaldo Jardim, Brizola Neto 
e João Oliveira. 4 – REQUERIMENTO Nº 500/2009 – 
do Sr. Marcio Junqueira – que “requer, nos termos do 
art. 117, VI, do RICD, a retirada de pauta do Projeto 
de Lei nº 6.979/2002. O Requerimento foi aprovado 
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unanimemente. 5 – REQUERIMENTO Nº 501/2009 – 
do Sr. Julião Amin– que “requer, nos termos do art. 
117, VI, do RICD, a retirada de pauta do Projeto de Lei 
nº 4.762/2009. O Requerimento foi aprovado unanime-
mente. B – REQUERIMENTOS: 6 – REQUERIMENTO 
Nº 482/2009 – do Sr. Arnaldo Vianna – que “requer a 
realização de Audiência Pública para tratar sobre o 
tema ‘pré-sal’”. O Requerimento não foi deliberado, em 
razão da ausência do Autor. 7 – REQUERIMENTO Nº 
491/2009 – do Sr. Paulo Bornhausen – que “requer 
seja convidado o Sr. Josias Matos de Araújo, Secretá-
rio de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Ener-
gia, para prestar esclarecimentos sobre o apagão elé-
trico ocorrido no dia 10 de novembro de 2009”. O Re-
querimento foi subscrito pelo Deputado José Carlos 
Aleluia. Não houve discussão. Submetido à votação, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade. Por su-
gestão do Senhor Presidente, ficou acordado que o 
Senhor Secretário de Energia Elétrica do Ministério de 
Minas e Energia seria incluído no rol de convidados 
da Audiência Pública a que se refere o Requerimento 
nº 484/2009, de sua autoria. 8 – REQUERIMENTO Nº 
492/2009 – do Sr. Paulo Bornhausen – que “requer a 
convocação da Ministra da Casa Civil, Sra. Dilma Vana 
Rousseff, para prestar esclarecimentos sobre o apagão 
elétrico ocorrido no dia 10 de novembro de 2009”. O 
Requerimento foi subscrito pelo Deputado José Carlos 
Aleluia, que expôs as razões da Proposição. Discutiram 
a matéria os Deputados Eduardo Valverde, Marcos 
Lima, Marcio Junqueira, Fernando Ferro, Bernardo 
Ariston, João Oliveira, Rose de Freitas, Betinho Ro-
sado, Brizola Neto e Simão Sessim. Encerrada a 
discussão, o Requerimento foi retirado de pauta, a 
Requerimento aprovado do Deputado Marcio Jun-
queira. 9 – REQUERIMENTO Nº 493/2009 – do Sr. 
Paulo Bornhausen – que “requer seja convidado o 
Sr. Silas Rondeau para prestar esclarecimentos so-
bre o apagão elétrico ocorrido no dia 10 de novem-
bro de 2009”. A Proposição foi subscrita pelo Depu-
tado José Carlos Aleluia e retirada de pauta, a Re-
querimento aprovado do referido Parlamentar. 10 – 
REQUERIMENTO Nº 494/2009 – do Sr. Marcio Jun-
queira – que “requer seja convocado o Sr. Edison 
Lobão, Ministro de Minas e Energia, para prestar 
esclarecimentos sobre o apagão elétrico ocorrido 
no dia 10 de novembro de 2009”. O Senhor Presi-
dente concedeu a palavra ao Autor, que expôs as 
razões da Proposição. Discutiram a matéria os De-
putados Eduardo Valverde, Simão Sessim, Silvio 
Costa, Eduardo da Fonte, Leonardo Quintão, Jilmar 
Tatto e Bernardo Ariston. Encerrada a discussão, a 
Proposição foi retirada de pauta, a Requerimento 
aprovado do Autor, contra os votos dos Deputados 

Arnaldo Jardim, Brizola Neto e João Oliveira. C – 
PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CON-
CLUSIVA PELAS COMISSÕES: TRAMITAÇÃO OR-
DINÁRIA: 11 – PROJETO DE LEI Nº 6.979/2002 – 
do Sr. Paulo Magalhães – que “regulamenta a co-
brança pelo uso dos recursos hídricos no Brasil, 
instituída pela Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro 
de 1997 e fixada para o uso da geração hidroelétri-
ca pela Lei Federal nº 9.984, de 17 de julho de 2000”. 
Relator: Deputado Marcos Lima. Parecer: pela rejei-
ção. No dia vinte e oito de outubro último, foi conce-
dida vista ao Deputado Luiz Alberto. O Deputado 
Marcio Junqueira apresentou Voto em Separado no 
dia dezessete do mês em curso. O Projeto foi retira-
do de pauta, a Requerimento aprovado do Deputado 
Marcio Junqueira. 12 – PROJETO DE LEI Nº 
7.513/2006 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade da instalação de aparelhos 
sensores e bloqueadores de vazamento de gás uti-
lizados nos locais que especifica”. Relator: Deputa-
do Luiz Alberto. Parecer: pela rejeição. O Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Relator para que 
procedesse à leitura do Parecer. Não houve discus-
são. Em votação o Parecer, este foi aprovado, contra 
o voto do Deputado Julião Amin. 13 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.762/2009 – da Sra. Luciana Costa – que 
“altera dispositivos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro 
de 1997, que dispõe sobre a utilização de recursos 
hídricos e dá outras providências”. Relator: Deputa-
do Brizola Neto. Parecer: pela rejeição. No último dia 
onze, foi concedida vista ao Deputado Julião Amin. 
O Projeto foi retirado de pauta, a Requerimento apro-
vado do Deputado Julião Amin. D – SUGESTÕES 
DE EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 46/2009-
CN (PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA-LOA–
2010): EMENDAS DE REMANEJAMENTO: 14 – 
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO-CO-
MISSÕES Nº 5/2009 – do Sr. Arnaldo Jardim – “Apoio 
a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica 
– Nacional – Valor: R$ 60.000.000,00”. Não houve 
discussão. Em votação, a Sugestão foi aprovada 
unanimemente. ENCERRAMENTO: Nada mais ten-
do havido a tratar, o Senhor Presidente encerrou os 
trabalhos às doze horas e vinte e seis minutos, ten-
do antes convocado a Comissão para as Reuniões 
Ordinária Deliberativa e de Audiência Pública a se 
realizarem no dia vinte e cinco do mês em curso. E, 
para constar, eu,  Damaci Pires de Miranda, Secretá-
ria, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada 
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.  
Deputado Bernardo Ariston, Presidente.
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 42ª Reunião, realizada em 24 de no-
vembro de 2009.

Às quinze horas e quarenta e dois minutos do 
dia vinte e quatro de novembro de dois mil e nove, 
reuniu-se, extraordinariamente, a Comissão de Se-
gurança Pública e Combate ao Crime Organizado, no 
Plenário 6, Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência sucessiva dos Deputados João Campos, 
Terceiro-Vice-Presidente, e Francisco Tenorio. A lista 
de presença registrou o comparecimento dos Deputa-
dos João Campos – Vice-Presidente; Antonio Carlos 
Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Capitão Assumção, Enio 
Bacci, Fernando Marroni, Francisco Tenorio, Major Fá-
bio, Neilton Mulim, Perpétua Almeida e William Woo – 
Titulares; Gonzaga Patriota, Guilherme Campos, Hugo 
Leal, Janete Rocha Pietá, Marcelo Itagiba e Paes de 
Lira – Suplentes. Deixaram de registrar presença os 
Deputados Alexandre Silveira, Bispo Gê Tenuta, Do-
mingos Dutra, Fernando Melo, Marcelo Melo, Marina 
Maggessi e Raul Jungmann. ABERTURA: O Deputado 
João Campos declarou abertos os trabalhos e anun-
ciou a ORDEM DO DIA: Audiência pública para de-
bater “sobre a 1ª Conferência Nacional de Segurança 
Pública, realizada de 27 a 30 de agosto do corrente”, a 
requerimento do Deputado Francisco Tenorio. O Presi-
dente convidou para compor a mesa a Assessora Es-
pecial do Ministério da Justiça e Secretária-Executiva 
do Conselho Nacional de Segurança Pública – CO-
NASP, Regina Miki, e informou que o Senhor Ricardo 
Brisolla Balestreri, Secretário Nacional de Segurança 
Pública, também convidado, enviara correspondência 
comunicando a impossibilidade de seu comparecimen-
to. Na sequência, o Deputado João Campos passou a 
presidência ao Deputado Francisco Tenorio, que con-
cedeu a palavra à Senhora Regina Miki. A convidada 
discorreu sobre as etapas preparatórias, a diversidade 
de participantes nas diversas etapas e a restruturação 
do Conselho Nacional de Segurança Pública, hoje na 
fase de composição transitória, com a participação 
de trabalhadores do setor, dos gestores públicos e de 
representantes da sociedade civil. Propôs a intensifi-
cação da discussão do modelo da segurança pública, 
seu financiamento e gestão, ressaltou as diretrizes 
e os dez princípios estabelecidos na 1ª Conferência 
Nacional de Segurança Pública. Informou, ainda, que 
todos os documentos relativos à Conferência estão 
disponíveis na Internet, citando o sítio. Na sequência, 
o Deputado Francisco Tenorio, autor do requerimen-

to, ressaltou a importância do evento e levantou algu-
mas questões, que foram esclarecidas pela exposi-
tora. Dando continuidade, e pela ordem de inscrição, 
manifestaram-se os Deputados Paes de Lira e João 
Campos. Após cada intervenção, a convidada discor-
reu sobre os pontos abordados pelos Parlamentares. 
Ao término, o Deputado Francisco Tenorio agradeceu 
à convidada e passou-lhe a palavra para as conside-
rações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Deputado Francisco Tenorio, no exercício 
da presidência, encerrou os trabalhos às dezessete 
horas e vinte e dois minutos. Antes, porém, convocou 
reunião ordinária para o dia vinte e cinco de novem-
bro, às quatorze horas, no Plenário 6, para deliberar 
sobre proposições constantes em pauta previamente 
divulgada. E, para constar, eu Kátia da Consolação 
dos Santos Viana, Secretária, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Terceiro-Vice-
Presidente, Deputado João Campos e pelo Deputado 
Francisco Tenorio, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, podendo ser 
reproduzido mediante solicitação. 

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO  
E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 43ª Reunião (Ordinária), realizada em 
11 de novembro de 2009.

Às dez horas trinta e sete minutos do dia onze 
de novembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputa-
dos, sob a presidência do Deputado Sabino Castelo 
Branco – Presidente. Compareceram os Deputados 
Andreia Zito, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Luiz Carlos Busato, Mau-
ro Nazif, Milton Monti, Pedro Henry, Roberto Santiago, 
Thelma de Oliveira e Wilson Braga – titulares; e Arman-
do Abílio, Carlos Alberto Leréia, Edigar Mão Branca, 
Edinho Bez, Emilia Fernandes, Ilderlei Cordeiro, João 
Campos, Jorginho Maluly, José Otávio Germano, Már-
cio Junqueira, Maria Helena, Sebastião Bala Rocha 
e Vinícius Carvalho – suplentes. O Deputado Efraim 
Filho apresentou justificativa de falta a esta reunião e 
Deputada Manuela d’Ávila, à reunião anterior e a esta. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Sr. Pre-
sidente declarou abertos os trabalhos e colocou em 
votação as Atas das 41ª e 42ª reuniões. Dispensadas 
de leitura, as Atas foram aprovadas sem observações. 
O Sr. Presidente anunciou o tempo de dez minutos para 
apresentação de requerimentos de procedimento e deu 
início à apreciação das matérias constantes da pauta. 
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ORDEM DO DIA: 1) – REQUERIMENTO Nº 285/09 
– da Sra. Manuela d’Ávila – que “solicita a realização 
de audiência pública para debater a Convenção nº 
156 da OIT, relativa à Igualdade de Oportunidades e 
de Tratamento para os Trabalhadores dos dois Sexos: 
Trabalhadores com Encargo de Família”. Em votação, 
foi aprovado o requerimento. 2) – PROJETO DE LEI Nº 
5.055/01 – do Sr. Gilberto Kassab – que “institui a tarifa 
social de telefonia para consumidores residenciais de 
baixa renda”. Relator: Deputado Luiz Carlos Busato. 
Parecer: pela aprovação deste e dos Projetos de Lei 
nºs 5.058/01, 2.342/03, 4.338/04 e 6.677/06, apensa-
dos, nos termos do substitutivo adotado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
com subemenda, e pela rejeição das emendas de 
plenário oferecidas ao Projeto de Lei nº 6.677/06. Em 
votação, foi aprovado unanimemente o parecer do re-
lator. 3) – PROJETO DE LEI Nº 2.861/08 – do Senado 
Federal – que “altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril 
de 1966, para estender aos técnicos de nível médio, 
regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e nos de Quí-
mica, o piso salarial mínimo” (apensados os Projetos 
de Lei nºs 2.875/04, 4.159/04 e 4.818/09). Relator: 
Deputado Roberto Santiago. Parecer: pela aprovação 
deste e dos Projetos de Lei nºs 2.875/04, 4.159/04 e 
4.818/09, apensados, com substitutivo. Os Deputados 
Eudes Xavier e Pedro Henry, que pediram vista, de-
volveram o projeto sem manifestação escrita. Discuti-
ram a matéria os Deputados Pedro Henry, Thelma de 
Oliveira, Mauro Nazif e Emilia Fernandes. O Deputado 
Pedro Henry, com apoio da Deputada Thelma de Oli-
veira, solicitou a retirada de pauta do projeto, por uma 
semana, para analisar algumas informações recebidas 
sobre a matéria. Havendo consenso entre os nobres 
pares, o projeto foi retirado de pauta. O Deputado João 
Campos apresentou requerimento de inversão de pau-
ta para o item 10 da pauta. Colocado em votação, o 
requerimento foi aprovado. 4) – PROJETO DE LEI Nº 
5.443/05 – do Sr. Takayama – que “acrescenta pará-
grafo segundo ao art. 442 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre a não existên-
cia de vínculo empregatício entre Confissão Religiosa, 
seja ela Igreja ou Instituição, Ordem ou Congregação, 
e seus Ministros, Pastores, Presbíteros, Bispos, Frei-
ras, Padres, Evangelistas, Diáconos, Anciãos ou Sa-
cerdotes”. Relator: Deputado João Campos. Parecer: 
pela aprovação, com substitutivo. A Deputada Manuela 
d’Ávila, que pediu vista conjunta com o Deputado Ro-
berto Santiago, devolveu o Projeto sem manifestação. 
O Deputado Roberto Santiago apresentou voto em se-
parado, contrário, e fez a justificativa do referido voto. 

Em votação, foi aprovado o parecer do relator, contra 
os votos dos Deputados Roberto Santiago e Pedro 
Henry. 5) – PROJETO DE LEI Nº 4.982/09 – do Sr. 
Iran Barbosa – que “regulamenta o art. 7º inciso X da 
Constituição Federal, tipificando como crime a conduta 
do chefe da Administração Pública dos entes políticos 
da federação que não cumpre a contraprestação do 
Pacto Laboral efetuado com seus Agentes Públicos no 
mês devido, estabelecendo a conduta e a respectiva 
penalidade a ser aplicada, inserindo o inciso VIII no art. 
11 e o art. 19 na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
renumerando-se os demais e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Gladson Cameli. Parecer: pela re-
jeição. Concedida vista à Deputada Emilia Fernandes. 
O Sr. Presidente informou que havia sobre a mesa re-
querimentos de retirada de pauta para os seguintes 
itens da pauta: 6, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28 e 
30. Colocados em votação, foram aprovados, exceto 
o requerimento para o item 22, que foi rejeitado. Os 
Deputados Roberto Santiago e Pedro Henry pediram 
verificação de votação. Procedida a votação nominal, 
votaram a favor do requerimento os Deputados Sabino 
Castelo Branco e Emilia Fernandes; votaram contra os 
Deputados Luiz Carlos Busato, Pedro Henry, Andréia 
Zito, Thelma de Oliveira, Mauro Nazif, Milton Monti, 
Roberto Santiago, Vinícius Carvalho, Sandra Rosado 
e Sebastião Bala Rocha. Sendo constatada a falta de 
quorum, o Sr. Presidente adiou a apreciação do projeto. 
O requerimento para retirada de pauta do item 27 e as 
demais proposições da pauta não foram apreciados. 
O Sr. Presidente, às onze horas e vinte e três minu-
tos, declarou encerrados os trabalhos e, para constar, 
eu, Ruy Omar Prudêncio da Silva, secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada será assinada 
pelo Sr. Presidente, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-
se gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 44ª Reunião (Ordinária), realizada em 
18 de novembro de 2009.

Às onze horas e dezesseis minutos do dia dezoito 
de novembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Sabino Castelo Bran-
co – Presidente. Compareceram os Deputados Sérgio 
Moraes – Vice-Presidente, Andréia Zito, Daniel Almeida, 
Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Jovair Arantes, 
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Laerte Bessa, Luciano Castro, Luiz Carlos Busato, Ma-
jor Fábio, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da 
Silva, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto Santiago, 
Vicentinho e Wilson Braga – titulares; e Armando Abí-
lio, Carlos Alberto Leréia, Edinho Bez, Eduardo Bar-
bosa, Efraim Filho, Emilia Fernandes, Gladson Cameli, 
Hermes Parcianello, Ilderlei Cordeiro, João Campos, 
Jorginho Maluly, José Carlos Aleluia, Marcio Junquei-
ra, Maria Helena, Sandro Mabel e Vanessa Grazziotin 
– suplentes. A Deputada Manuela d’Ávila apresentou 
justificativa de falta a esta reunião. ABERTURA: Ha-
vendo número regimental, o Sr. Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou em votação a Ata da 
43ª reunião. Dispensada de leitura, a Ata foi aprovada 
sem observações. Após isso, o Sr. Presidente anun-
ciou o tempo de dez minutos para apresentação de 
requerimentos de procedimento e passou à apreciação 
das matérias constantes da pauta. ORDEM DO DIA: 
1) – Emendas a serem oferecidas pela Comissão 
ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2010: 
Emenda nº 1: Elevação da Escolaridade e Qualifica-
ção Profissional – Projovem Urbano e Campo, no valor 
de R$ 48.000.000,00; Emenda nº 2: Qualificação So-
cial e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e 
Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base 
Setorial (PlaneSeQs), no valor de R$ 100.000.000,00; 
Emenda nº 3: Implantação do Sistema Integrado de 
Gestão de Informação Jurisdicional II no Superior Tribu-
nal de Justiça (e-Jus), no valor de R$ 120.000.000,00; 
e Emenda nº 4: Implantação de Varas Federais, no 
valor de R$ 50.000.000,00. Colocadas em votação, 
as emendas foram aprovadas. 2) – REQUERIMEN-
TO Nº 286/09 – do Sr. Luciano Castro – que “requer 
a realização de audiência pública com a participação 
de autoridades e especialistas, a fim de debater a Re-
solução nº 88 do CNJ”. Em votação, o requerimento 
foi aprovado. 3) – PROJETO DE LEI Nº 2.861/08 – do 
Senado Federal – que “altera a Lei nº 4.950-A, de 22 
de abril de 1966, para estender aos técnicos de nível 
médio, regularmente inscritos nos Conselhos Regio-
nais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e nos 
de Química, o piso salarial mínimo”. Relator: Deputa-
do Roberto Santiago. Parecer: pela aprovação deste e 
dos Projetos de Lei nºs 2.875/04, 4.159/04 e 4.818/09, 
apensados, com substitutivo. Os Deputados Deputa-
dos Eudes Xavier e Pedro Henry, que pediram vista, 
devolveram o projeto sem manifestação escrita. Dis-
cutiram a matéria os Deputados, Pedro Henry, Paulo 
Rocha, Fernando Nascimento, Sérgio Moraes, Daniel 
Almeida, Vicentinho, Jorginho Maluly, João Campos 
e Emília Fernandes. O Deputado Paulo Rocha, como 
Líder do Partido dos Trabalhadores encaminhou a vota-
ção, contrário ao parecer do relator. O Deputado João 

Campos, como Líder do Partido da Social Democracia 
Brasileira, encaminhou a votação, favorável ao parecer 
do relator. O Deputado Jorginho Maluly, como Líder do 
Partido Democratas, encaminhou a votação, favorável 
ao parecer do relator. O Deputado Mauro Nazif, como 
Líder do Partido Socialista Brasileiro, encaminhou a 
votação, favorável ao parecer do relator. O Deputado 
Laerte Bessa, como Líder do Partido Social Cristão, 
encaminhou a votação, favorável ao parecer do rela-
tor. O Deputado Pedro Henry esclareceu que seu voto 
seria contrário ao parecer do relator e, como Líder do 
Partido Progressista, não faria encaminhamento de 
votação, deixando a seus pares a escolha do voto. 
Em votação, foi aprovado o parecer do relator, contra 
o voto do Deputado Paulo Rocha. O Sr. Presidente co-
municou que havia sobre a mesa requerimento, com 
devido apoiamento regimental, solicitando a inclusão 
na pauta para apreciação imediata do Projeto de Lei 
Complementar nº 8/03. Procedida a votação nominal, 
o requerimento foi aprovado. Votaram “sim” os De-
putados Laerte Bessa, Luciano Castro, Luiz Carlos 
Busato, Pedro Henry, Sabino Castelo Branco, Sérgio 
Moraes, Wilson Braga, Andréia Zito, Gorete Pereira, 
Mauro Nazif, Gladson Cameli, Sandro Mabel, Ilderlei 
Cordeiro, Efraim Filho, João Campos, Jorginho Maluly, 
José Carlos Aleluia, Márcio Junqueira. Os Deputados 
Fernando Nascimento, Vicentinho, Daniel Almeida, 
Roberto Santiago e Emilia Fernandes durante essa 
votação declararam-se em obstrução. 4) – PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/03 – do Deputado 
Maurício Rands – que “regulamenta o inciso I do art. 
7º da Constituição Federal, que protege a relação de 
emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa 
causa”. Relator: Deputado Roberto Santiago. Parecer: 
favorável, com substitutivo. Os Deputados Luiz Carlos 
Busato e José Otávio Germano apresentaram votos 
em separado. O Deputado Luiz Carlos Busato proce-
deu à leitura do seu voto. O Deputado Paulo Rocha 
solicitou vista, que foi concedida pelo Sr. Presidente, 
nos termos regimentais. As demais matérias constan-
tes da pauta deixaram de ser apreciadas em virtude do 
adiantado da hora. No decorrer da reunião o Deputado 
Vicentinho registrou a presença do Prefeito de Santa 
Adélia, Sr. Marcelo Herculi, do Presidente da Câmara 
de Vereadores de Santa Adéleia – Vereador Tião Mon-
teiro, e do Vereador de Hortolândia – Sr. Gervásio, e 
o Deputado Jorginho Maluly registrou a presença dos 
representantes da Câmara Municipal de Taiuva – Pre-
sidente Paulo José Forlun Marques, o Vice-Presidente 
João Francisco Berci, e os Vereadores Mauro Vicente 
Bersi e Daniel Kiko. O Sr. Presidente, às doze horas e 
quarenta minutos, declarou encerrados os trabalhos 
e, para constar, eu, Ruy Omar Prudêncio da Silva, se-
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cretário, lavrei a presente Ata, que após lida e aprova-
da será assinada pelo Sr. Vice-Presidente, Deputado 
Sérgio Moraes e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-se gra-
vado, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental da Comissão.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS-
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª LEGISLATURA – 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado Leonardo Vilela
PROJETO DE LEI Nº 6.402/09 – do Sr. Moacir 

Micheletto – que “reduz a zero as alíquotas da Contri-
buição para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre 
operações com inibidores de urease”.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2009. – 
Deputado Fábio Souto, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Albano Franco
PROJETO DE LEI Nº 6.373/09 – do Sr. José Fer-

nando Aparecido de Oliveira – que “altera o art. 16 da 
Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que “Dis-
põe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis 
e Atividades Afins e dá outras providências.””

Ao Deputado Guilherme Campos
PROJETO DE LEI Nº 3.685/08 – do Sr. Edi-

gar Mão Branca – que “veda a cobrança antecipada 
de diárias ou serviços em hotéis e estabelecimentos 
congêneres”.

Ao Deputado Jairo Carneiro
PROJETO DE LEI Nº 7.513/06 – do Sr. Pompeo 

de Mattos – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da 
instalação de aparelhos sensores e bloqueadores de 
vazamento de gás utilizados nos locais que especi-
fica”.

Ao Deputado Jurandil Juarez
PROJETO DE LEI Nº 4.729/09 – do Senado 

Federal – Roseana Sarney – (PLS 235/2007) – que 
“dispõe sobre a Criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Imperatriz, no 
Estado do Maranhão”.

À Deputada Vanessa Grazziotin
PROJETO DE LEI Nº 5.418/09 – do Sr. Lira Maia 

– que “cria Área de Livre Comércio no Município de 
Santarém, no Estado do Pará, e dá outras providên-
cias”.

PROJETO DE LEI Nº 6.406/09 – do Sr. José 
Airton Cirilo – que “dispõe sobre a regulamentação da 
profissão de comerciário”.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2009. – 
Edmilson Valentim, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Alex Canziani
PROJETO DE LEI Nº 5.903/09 – do Senado Fe-

deral – João Pedro – (PLS 355/2008) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal 
do Amazonas, no Município de Humaitá”.

À Deputada Angela Portela
PROJETO DE LEI Nº 6.398/09 – do Sr. Átila Lira 

– que “denomina “Campus Professor Omar Rezende” 
o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFET, localizado no Município de Piripiri, 
Estado do Piauí”.

Ao Deputado Antônio Carlos Biffi
PROJETO DE LEI Nº 6.378/09 – do Senado Fe-

deral – Gilberto Goellner – (PLS 394/2008) – que “ins-
titui o Dia Nacional do Criador de Cavalos”.

Ao Deputado Ariosto Holanda
PROJETO DE LEI Nº 6.377/09 – do Senado 

Federal– Cristovam Buarque – (PLS 171/2008) – que 
“institui o Dia Nacional de Conscientização sobre as 
Mudanças Climáticas”.

À Deputada Bel Mesquita
PROJETO DE LEI Nº 6.383/09 – do Senado 

Federal – Serys Slhessarenko – (PLS 12/2005) – que 
“determina o emprego obrigatório da flexão de gênero 
para nomear profissão ou grau em diplomas”.

Ao Deputado Carlos Abicalil
PROJETO DE LEI Nº 6.060/09 – do Sr. Vicenti-

nho – que “estabelece mecanismos de incentivo para 
a produção, publicação e distribuição de revista em 
quadrinhos nacionais”.

Ao Deputado Dr. Ubiali
PROJETO DE LEI Nº 6.392/09 – do Sr. Átila Lira 

– que “denomina “Campus José Waquim” o campus 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia – IFET, localizado no Município de Timon, Estado 
do Maranhão”.

Ao Deputado Emiliano José
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PROJETO DE LEI Nº 6.417/09 – do Poder Execu-
tivo – que “promove post mortem o diplomata Marcus 
Vinícius da Cruz de Mello de Moraes”.

À Deputada Fátima Bezerra
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

2.074/09 – da Representação Brasileira no Parla-
mento do Mercosul. – (MSC 622/2009) – que “aprova 
o texto do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para a Criação de Escolas e/ou Institutos 
Binacionais Fronteiriços Profissionais e/ou Técnicos 
e para o Credenciamento de Cursos Técnicos Bina-
cionais Fronteiriços, celebrado em Brasília, em 1º de 
abril de 2005”.

PROJETO DE LEI Nº 6.336/09 – do Sr. Vicenti-
nho – que “institui o dia 6 de agosto como Dia Nacional 
dos Profissionais da Educação”.

Ao Deputado Jorginho Maluly
PROJETO DE LEI Nº 5.582/09 – do Sr. Milton 

Monti – que “denomina “Prof. Geraldo Maurício Lima” 
o viaduto localizado no km 75+650m, da BR-153, no 
município de Bady Bassitt / SP”.

Ao Deputado Lelo Coimbra
PROJETO DE LEI Nº 105/07 – da Sra. Luiza 

Erundina – que “altera dispositivos do art. 36 da Lei n° 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional”. (Apensado: 
PL 2240/2007)

À Deputada Lídice da Mata
PROJETO DE LEI Nº 4.537/08 – do Sr. Marcelo 

Almeida – que “institui o ano de 2009 como “Ano Nacio-
nal Euclides da Cunha”, e dá outras providências”.

Ao Deputado Lobbe Neto
PROJETO DE LEI Nº 5.211/09 – do Sr. Edson 

Aparecido – que “denomina “Ponte Mario Covas” a 
ponte sobre o rio Paraná, na BR-158, que liga a cida-
de de Paulicéia no Estado de São Paulo a Brasilândia 
no Estado de Mato Grosso do Sul”.

Ao Deputado Marcelo Almeida
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

2.072/09 – da Representação Brasileira no Parla-
mento do Mercosul. – (MSC 577/2009) – que “aprova 
o texto do Acordo de Amissão de Títulos, Certificados 
e Diplomas para o Exercício da Docência do Ensino do 
Espanhol e do Português como Línguas Estrangeiras 
nos Estados Partes, celebrado em Assunção em 20 
de junho de 2005, retificado pela Fé e Erratas de 28 
de junho de 2007”.

À Deputada Nilmar Ruiz
PROJETO DE LEI Nº 6.350/09 – da Sra. Per-

pétua Almeida – que “inscreve o nome do grupo “Se-
ringueiros Soldados da Borracha” no Livro dos Heróis 
da Pátria”.

Ao Deputado Paulo Rubem Santiago
PROJETO DE LEI Nº 6.303/09 – do Sr. Zequi-

nha Marinho – que “dispõe sobre o livre exercício da 
profissão de músico”.

Ao Deputado Reginaldo Lopes
PROJETO DE LEI Nº 5.674/09 – do Sr. Zezéu 

Ribeiro – que “denomina Guimarães Rosa a pon-
te construída sobre o Rio São Francisco, ligando os 
municípios de Carinhanha e Malhada na BR-030, no 
Estado da Bahia”.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2009. – 
Maria do Rosário, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 11 de novembro 
de 2009, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 12 subsequente, que nomeou ELZI TEIXEIRA 
MELO para exercer, na Representação do Partido Tra-
balhista Cristão, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CRIS-
TINA DE GRAMMONT SILVA, ponto n.º 110.952, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
MAYARA COSTA FERREIRA, ponto n.º 119.641, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, 
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido 
da Mobilização Nacional.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ALANNA COSTA DE OLIVEIRA 
para exercer, na Representação do Partido Trabalhista 
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Cristão, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, ELAINE MARIA QUIRINO DE 
ARAÚJO para exercer, no Gabinete do Presidente, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, EULINA FERNANDES DE MOURA 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Mo-
vimento Democrático Brasileiro, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, HEBERT HENRIQUE ARAÚJO DE 
ALMEIDA para exercer, na Representação do Partido 
Trabalhista do Brasil, o cargo em comissão de Assisten-
te Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, MAYARA COSTA FERREIRA para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Mobili-
zação Nacional, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 25 de novembro de 
2009.– Michel Temer, Presidente.
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Sandro Mabel - PR
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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
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Eduardo Sciarra - DEM
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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
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Ricardo Barros - PP

Rodrigo Rocha Loures - PMDB
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Santa Catarina
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Celso Maldaner - PMDB
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Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Mauro Mariani - PMDB
Nelson Goetten - PR
Paulo 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
Osmar Terra - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto Pereira - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: 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
Homero Pereira Ernandes Amorim
Leandro Vilela Eugênio Rabelo
Luciana Costa Fernando Melo
Luis Carlos Heinze Geraldo Simões
Moacir Micheletto João Leão (Licenciado)
Moises Avelino Lázaro Botelho
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 PRB ocupa a vaga)
(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

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Edson Duarte

PRB
Flávio Bezerra vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo Átila Lins
Fernando Melo Eduardo Valverde
Natan Donadon Francisco Praciano
Silas Câmara Lúcio Vale
Washington Luiz Lupércio Ramos
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Marinha Raupp
(Dep. do PV ocupa a vaga) Neudo Campos
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Zé Geraldo

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Zequinha Marinho vaga do

PSDB/DEM/PPS

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Nilson Pinto Ilderlei Cordeiro
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

3 vagas Wandenkolk Gonçalves
Zenaldo Coutinho

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Sebastião Bala Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Maria Helena Valtenir Pereira
Perpétua Almeida vaga do

PSDB/DEM/PPS Vanessa Grazziotin

Sergio Petecão
PV

Henrique Afonso vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB



PRB
Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Angela Amin vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Mansur Angelo Vanhoni
Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi
Charles Lucena Antonio Palocci
Cida Diogo Beto Faro
Dr. Adilson Soares Celso Russomanno
Eunício Oliveira Colbert Martins
Francisco Rossi Eliene Lima
Gilmar Machado Fernando Ferro
Iriny Lopes João Matos
Jader Barbalho Luiz Fernando Faria
José Rocha Mendes Ribeiro Filho

Paulo Henrique Lustosa
Milton Barbosa vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Paulo Pimenta Nelson Meurer
Paulo Roberto Pereira Olavo Calheiros
Paulo Teixeira Sabino Castelo Branco
Ratinho Junior Silas Câmara
Sandes Júnior Wellington Fagundes
Takayama Wladimir Costa

Zequinha Marinho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga) (Dep. do PRB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

1 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
José Carlos Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodrigo Rollemberg Wilson Picler

(Dep. do PHS ocupa a vaga)
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Edigar Mão Branca José Paulo Tóffano
Lindomar Garçon vaga do

PSDB/DEM/PPS

PRB
Flávio Bezerra vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Uldurico Pinto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Abicalil
Ciro Nogueira Carlos Willian
Colbert Martins Celso Russomanno
Eduardo Cunha Décio Lima
Eliseu Padilha Dilceu Sperafico
Emiliano José Domingos Dutra
Geraldo Pudim vaga do PV Eduardo Amorim
Gerson Peres Fátima Bezerra
João Paulo Cunha Hugo Leal
José Eduardo Cardozo Ibsen Pinheiro
José Genoíno Jaime Martins
José Mentor Jair Bolsonaro
Magela João Magalhães
Marçal Filho José Guimarães
Marcelo Guimarães Filho Leo Alcântara
Maurício Quintella Lessa Luiz Couto
Mauro Benevides Maria do Rosário
Mendes Ribeiro Filho Maria Lúcia Cardoso
Nelson Trad Maurício Rands
Osmar Serraglio Mauro Lopes
Paes Landim Miguel Corrêa
Pastor Manoel Ferreira Odílio Balbinotti
Paulo Maluf Pastor Pedro Ribeiro
Regis de Oliveira Paulo Rattes
Rubens Otoni Ricardo Barros
Sérgio Barradas Carneiro Sandes Júnior
Tadeu Filippelli Sandro Mabel

Themístocles Sampaio
Silvio Costa vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vicente Arruda Wilson Santiago
Vilson Covatti (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

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
Indio da Costa vaga do PSOL Edson Aparecido



João Almeida Fernando Coruja
João Campos Humberto Souto
José Carlos Aleluia Jairo Ataide
José Maia Filho Jorginho Maluly
Jutahy Junior Major Fábio
Marcelo Itagiba Moreira Mendes

Mendonça Prado
Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Paulo Magalhães Paulo Bornhausen
Roberto Magalhães Renato Amary
Zenaldo Coutinho Ricardo Tripoli
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Rômulo Gouveia

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Solange Amaral

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Vic Pires Franco

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota Fernando Chiarelli
Jefferson Campos vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Pompeo de Mattos

Márcio França vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Sergio Petecão

Marcos Medrado vaga do

PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Sandra Rosado
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Valtenir Pereira
Vieira da Cunha
Wolney Queiroz

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Sarney Filho

PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Chico Alencar

PRB
Eduardo Lopes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

George Hilton vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Ana Arraes (PSB)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz vaga do PSDB/DEM/PPS Ciro Nogueira
Celso Russomanno Eduardo da Fonte
Dr. Nechar vaga do PV João Carlos Bacelar
Elismar Prado José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar Leandro Vilela vaga do PV

Filipe Pereira Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Leo Alcântara vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN 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)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
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/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Abi-ackel

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Chico Lopes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wolney Queiroz

José Carlos Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Júlio Delgado
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

(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
Emilia Fernandes Bene Camacho
Flaviano Melo Benedito de Lira
Francisco Praciano Chico da Princesa
João Carlos Bacelar vaga do

PSDB/DEM/PPS José Airton Cirilo

José Chaves Jurandy Loureiro
Marcelo Melo Leonardo Monteiro
Milton Barbosa vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Luiz Carlos Busato

Zezéu Ribeiro
Silvio Costa vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga) 1 vaga
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arnaldo Jardim
Fernando Chucre Gustavo Fruet
João Bittar Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Renato Amary

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen Flávio Dino
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Osmar Júnior
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

PV
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 Dr. Rosinha
Edmar Moreira vaga do PSDB/DEM/PPS Iriny Lopes
Janete Rocha Pietá José Linhares
Lucenira Pimentel Lincoln Portela
Luiz Couto Luiz Alberto
Pastor Pedro Ribeiro Paes de Lira
Pedro Wilson Pastor Manoel Ferreira
Suely Paulo Henrique Lustosa
Veloso (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Eduardo Barbosa
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) José Maia Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Mendonça Prado

2 vagas (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Rubem Santiago

PHS
Miguel Martini Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Antonio Bulhões vaga do PHS

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 Elismar Prado
Bel Mesquita Emiliano José
Carlos Abicalil Eudes Xavier
Fátima Bezerra Fernando Nascimento
Gastão Vieira (Licenciado) Geraldo Resende
Iran Barbosa Jairo Carneiro
João Matos José Linhares
Joaquim Beltrão Marcelo Almeida
Joseph Bandeira Mauro Benevides
Lelo Coimbra Osmar Serraglio



Maria do Rosário Pedro Wilson
Neilton Mulim Roberto Alves
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS Rodrigo Rocha Loures
Professor Setimo vaga do

PSDB/DEM/PPS
Severiano Alves vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Raul Henry vaga do PV (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Reginaldo Lopes 1 vaga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Clóvis Fecury
Eduardo Barbosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorginho Maluly Eleuses Paiva
Lobbe Neto Lira Maia
Pinto Itamaraty Luiz Carlos Setim
Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Narcio Rodrigues

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Magalhães
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Professor Ruy Pauletti

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Professora Raquel Teixeira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes de Matos

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Lídice da Mata

Átila Lira Luiza Erundina

Paulo Rubem Santiago
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Wilson Picler vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de
Oliveira vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Bilac Pinto
Andre Vargas Edgar Moury vaga do PSOL

Antonio Palocci Eduardo Cunha
Armando Monteiro João Magalhães
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
Gladson Cameli Jorge Boeira
João Pizzolatti Leonardo Quintão
Manoel Junior vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Magela

Marcelo Castro Maurício Quintella Lessa

Pedro Eugênio Paulo Maluf
Pedro Novais Pedro Henry
Pepe Vargas Professor Setimo
Ricardo Barros Reginaldo Lopes
Ricardo Berzoini Tonha Magalhães
Rodrigo Rocha Loures Vital do Rêgo Filho
Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Zonta

Vicentinho Alves (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Vignatti 1 vaga
Virgílio Guimarães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Wilson Santiago
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
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Julião Amin

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

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
Márcio Reinaldo Moreira Jurandil Juarez
Paulo Rattes Luis Carlos Heinze
Simão Sessim Luiz Sérgio



Solange Almeida Paulo Rocha
Vadão Gomes Vicentinho Alves
Wellington Roberto (Dep. do PHS ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Bruno Araújo
Milton Vieira Duarte Nogueira

Rodrigo Maia
Humberto Souto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rômulo Gouveia José Carlos Machado
Silvio Torres Moreira Mendes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vanderlei Macris

1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo Daniel Almeida
Sueli Vidigal Márcio França

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Roberto Britto (PP)
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eduardo Amorim Angelo Vanhoni
Eliene Lima Fátima Bezerra
Emilia Fernandes Fernando Ferro
Francisco Praciano Lincoln Portela
Iran Barbosa Mário de Oliveira

Janete Rocha Pietá
Nazareno
Fonteles

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
Luiz Carlos Setim Paulo Bornhausen
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rodrigo Maia
3 vagas 3 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 Fernando Marroni
Leonardo Monteiro Homero Pereira
Mário de Oliveira Moacir Micheletto
Paulo Piau Paulo Roberto Pereira
Rebecca Garcia Paulo Teixeira
Zé Geraldo Roberto Balestra
(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 Arnaldo Jardim

Antonio Carlos Mendes Thame
Cezar Silvestri vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Gervásio Silva Germano Bonow
Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Luiz Carreira

Marcos Montes
Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marina Maggessi
Nilson Pinto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Roberto Rocha Wandenkolk Gonçalves
Rodovalho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Miro Teixeira

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PV

Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Gabeira

Edson Duarte vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sarney Filho
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Andre Vargas
Bernardo Ariston Chico D'angelo

Carlos Alberto Canuto
Davi Alves Silva Júnior vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Eduardo da Fonte Edinho Bez
Eduardo Valverde Edio Lopes
Ernandes Amorim Edson Ezequiel
Fernando Ferro Jilmar Tatto
Fernando Marroni João Pizzolatti
Jorge Boeira Leonardo Quintão
José Otávio Germano vaga do

PSDB/DEM/PPS Maurício Quintella Lessa

José Santana de Vasconcellos Pedro Eugênio
Luiz Alberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Pedro Fernandes vaga do



PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Fernando Faria Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcos Lima Simão Sessim
Nelson Bornier Solange Almeida
Rose de Freitas Tatico

Vander Loubet
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Wladimir Costa (Dep. do PV ocupa a vaga)

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Bruno Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Betinho Rosado Carlos Brandão
Bruno Rodrigues Eduardo Gomes
João Oliveira Eduardo Sciarra
Marcio Junqueira Gervásio Silva
Paulo Abi-ackel José Carlos Aleluia
Silvio Lopes Nelson Proença
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paulo Bornhausen

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Átila Lira

Brizola Neto vaga do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Fernando Chiarelli
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Julião Amin
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fábio Ramalho
Ciro Pedrosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Fernando Aparecido de
Oliveira

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Damião Feliciano (PDT)
1º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Andre Zacharow

Arlindo Chinaglia
Arnon Bezerra vaga do

PSDB/DEM/PPS

Átila Lins Carlos Zarattini
Dr. Rosinha Gladson Cameli
Ibsen Pinheiro Jackson Barreto
Íris de Araújo Janete Rocha Pietá
Jair Bolsonaro José Genoíno
Luiz Sérgio Lelo Coimbra vaga do PV

Marcondes Gadelha vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Luciana Costa

Maria Lúcia Cardoso
Manoel Junior vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Maurício Rands Márcio Reinaldo Moreira

Nilson Mourão
Paes Landim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Severiano Alves Paulo Pimenta
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Raul Henry
(Dep. do PV ocupa a vaga) Regis de Oliveira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Takayama

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

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
Jefferson Campos vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sebastião Bala Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Júlio Delgado

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Vieira da Cunha
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de Oliveira
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

George Hilton vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO



Presidente: Marina Maggessi (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (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
Marcelo Melo Lincoln Portela
Neilton Mulim Mauro Lopes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paes de Lira

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta Guilherme Campos

João Campos
Marcelo Itagiba vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Major Fábio Pinto Itamaraty
Marina Maggessi vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Rogerio Lisboa

Raul Jungmann vaga do PV (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

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
Armando Abílio vaga do PSOL Bel Mesquita
Arnaldo Faria de Sá Carlos Bezerra
Bene Camacho Cida Diogo
Chico D'angelo Dr. Nechar
Darcísio Perondi Geraldo Pudim
Dr. Paulo César Íris de Araújo
Elcione Barbalho Moises Avelino vaga do PSOL

Fátima Pelaes Nazareno Fonteles
Geraldo Resende Neilton Mulim
Henrique Fontana vaga do

PSDB/DEM/PPS Pastor Pedro Ribeiro

Jofran Frejat Pepe Vargas
José Linhares Simão Sessim
Maurício Trindade Solange Almeida
Roberto Alves Waldemir Moka
Saraiva Felipe
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Andreia Zito
Eduardo Barbosa Eleuses Paiva
Germano Bonow Fernando Coruja
José C. Stangarlini Geraldo Thadeu
Lael Varella João Campos
Raimundo Gomes de Matos Jorginho Maluly
Rita Camata vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Leandro Sampaio

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Leonardo Vilela
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

2 vagas 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 Luiz Bassuma

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

Antonio Bulhões vaga do

PSDB/DEM/PPS
Cleber Verde vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Armando Abílio
Eudes Xavier Carlos Santana
Fernando Nascimento Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS

Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Emilia Fernandes
Hermes Parcianello Filipe Pereira
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli
Laerte Bessa José Otávio Germano
Luciano Castro Nelson Pellegrino (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Osvaldo Reis
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Sandro Mabel
Paulo Rocha Vinicius Carvalho

Pedro Henry
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)

Sabino Castelo Branco
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Sérgio Moraes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS



Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Major Fábio Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Ilderlei Cordeiro vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

João Campos

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Jorginho Maluly

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

José Carlos Aleluia

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Alice Portugal vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manuela D'ávila vaga do

PSDB/DEM/PPS Maria Helena

Mauro Nazif vaga do PSDB/DEM/PPS Sandra Rosado
Paulo Pereira da Silva Sebastião Bala Rocha

1 vaga
Vanessa Grazziotin vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca
Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Afonso Hamm (PP)
1º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
2º Vice-Presidente: Eugênio Rabelo (PP)
3º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Alex Canziani
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Carlos Eduardo Cadoca Gilmar Machado
Deley Hermes Parcianello
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Iran Barbosa
Eliene Lima João Pizzolatti
Eugênio Rabelo vaga do PSDB/DEM/PPS Joaquim Beltrão
Fernando Lopes José Rocha
Jackson Barreto Vicentinho

Jilmar Tatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
José Airton Cirilo
Lupércio Ramos vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Teixeira
PSDB/DEM/PPS

Carlos Brandão Albano Franco
Jerônimo Reis Fábio Souto
Otavio Leite Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC Silvio Torres

/PTdoB ocupa a vaga)
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Ademir Camilo
Lídice da Mata Laurez Moreira
Valadares Filho Manuela D'ávila
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Jaime Martins (PR)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Aelton Freitas

Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS Beto Mansur
Carlos Santana Devanir Ribeiro
Carlos Zarattini Eliseu Padilha
Chico da Princesa Flaviano Melo
Davi Alves Silva Júnior vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN José Chaves

Décio Lima Marcelo Teixeira
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcos Lima
Geraldo Simões Nelson Bornier
Hugo Leal Nelson Trad
Jaime Martins Pedro Chaves
Lázaro Botelho Renato Molling
Leonardo Quintão Rubens Otoni

Lúcio Vale vaga do PV Sérgio Brito (Licenciado) vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

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
Roberto Britto
Silas Brasileiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo
Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Arolde de Oliveira
Vanderlei Macris Emanuel Fernandes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Fernando Chucre

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Lael Varella

2 vagas Rita Camata
Roberto Rocha

Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Walter Ihoshi
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Giovanni Queiroz Perpétua Almeida



(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Fábio Ramalho
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Coordenador: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Ibsen Pinheiro
Osmar Serraglio

PT
Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Genoíno

PSDB
Bruno Araújo

DEM
Roberto Magalhães
Solange Amaral

PP
Jairo Carneiro

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PDT
João Dado

PSC
Regis de Oliveira

PV
Marcelo Ortiz

PPS
Fernando Coruja

PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde

PTdoB
Vinicius Carvalho
Secretário(a): Raquel Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PREPARAR AS
COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DA

INAUGURAÇÃO DE BRASÍLIA E DA TRANSFERÊNCIA DO
CONGRESSO NACIONAL PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL.
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente:

2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Osório Adriano (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB
Tadeu Filippelli

PT
Magela
Marco Maia

DEM
Osório Adriano

PR
Jofran Frejat

PSB
Rodrigo Rollemberg

PSC
Laerte Bessa
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
Elcione Barbalho Carlos Santana
Fernando Ferro Fátima Bezerra
Fernando Lopes Filipe Pereira
José Eduardo Cardozo Luiz Couto
Magela 4 vagas
Pastor Manoel Ferreira
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim
Emanuel

Fernandes
Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Pompeo de

Mattos
Lídice da Mata 1 vaga

PV

Sarney Filho
Fernando

Gabeira
PHS

Felipe Bornier 1 vaga



PRB
George Hilton vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Bilac Pinto
Dalva Figueiredo Geraldo Pudim

José Santana de Vasconcellos
Nazareno
Fonteles

Márcio Reinaldo Moreira
Pastor Pedro

Ribeiro
Mauro Lopes Ricardo Barros
Miguel Corrêa Veloso
Nelson Trad 3 vagas
Paes Landim
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes João Almeida
Paulo Abi-ackel Lael Varella
Vitor Penido 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado 2 vagas
Marcos Medrado

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PRB
Antonio Bulhões vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga

1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007,

DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O
ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O

CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS".
Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Relator: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Andre Vargas
Antonio Carlos

Biscaia
Augusto Farias Átila Lins
Benedito de Lira Eduardo Amorim
Dr. Rosinha Elismar Prado
Eduardo Valverde Joaquim Beltrão
Mauro Benevides 4 vagas
Vicentinho Alves

Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Efraim Filho
Bonifácio de

Andrada
Humberto Souto Leandro Sampaio
Roberto Magalhães 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga

PRB
Antonio Bulhões vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE

2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
A LICENÇA À GESTANTE".

Presidente: Cida Diogo (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
Relator: Rita Camata (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Armando Abílio
Angela Portela Darcísio Perondi
Arnaldo Faria de Sá Eudes Xavier

Cida Diogo
Janete Rocha

Pietá
Dr. Nechar vaga do PV Luiz Couto
Elcione Barbalho 4 vagas
Fátima Bezerra
Íris de Araújo
Lucenira Pimentel
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito 5 vagas
Leandro Sampaio
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Maria Helena
Edmilson
Valentim

Sueli Vidigal
Perpétua
Almeida

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

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 Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sandro Mabel Márcio Reinaldo Moreira
Virgílio Guimarães Maurício Rands
1 vaga Ricardo Barros

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra Antonio Carlos Mendes Thame
Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza
(Licenciado)

Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado

Miro Teixeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
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:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian Celso Maldaner
João Paulo Cunha Lincoln Portela
José Genoíno Marcelo Almeida
José Otávio Germano Nelson Bornier
Luciano Castro Paulo Piau
Regis de Oliveira Reginaldo Lopes

Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Sérgio Barradas
Carneiro

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 1 vaga
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Efraim Filho
Claudio Cajado José Maia Filho
Felipe Maia 3 vagas
Gervásio Silva
Raul Jungmann
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Laurez Moreira Pompeo de Mattos
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Sueli Vidigal

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 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 Leonardo Monteiro
Dr. Nechar vaga do PV Nazareno Fonteles
Eduardo Valverde Paes Landim

Flaviano Melo
Waldir Maranhão

(Licenciado)
José Airton Cirilo Zezéu Ribeiro
Luciana Costa 4 vagas
Moacir Micheletto
Sérgio Moraes
Zequinha Marinho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Fernando Chucre
Duarte Nogueira Geraldo Thadeu
Jorge Khoury Guilherme Campos

Moreira Mendes
Raimundo Gomes de

Matos
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Perpétua Almeida
Ribamar Alves 1 vaga

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido
de Oliveira

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA

PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Santana
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Beto Mansur Magela
Eliseu Padilha Pedro Novais
Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 5 vagas
Neilton Mulim
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
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE
2007, DO SR. JOÃO DADO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO",
ESTABELECENDO O MESMO TETO REMUNERATÓRIO PARA

QUALQUER QUE SEJA A ESFERA DE GOVERNO.
Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Átila Lins Lincoln Portela
Décio Lima Luiz Couto
Edinho Bez Marcelo Castro
Maurício Trindade Pedro Eugênio

Nelson Trad
Rodrigo Rocha

Loures
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 3 vagas
Paulo Maluf
Paulo Pimenta
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS
Cezar Silvestri 5 vagas
Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gonzaga Patriota Chico Lopes
João Dado Mário Heringer

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3126-6207
FAX: (61) 3126-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS



OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU
OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS

BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU
ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.

Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Edio Lopes
Bilac Pinto Fernando Ferro
Chico D'angelo Francisco Praciano
Décio Lima Lincoln Portela
Elismar Prado Luiz Fernando Faria
José Otávio Germano Marinha Raupp
Lupércio Ramos Rebecca Garcia
Marcelo Melo Sabino Castelo Branco
Paulo Roberto Pereira Wladimir Costa

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Bruno Araújo
André de Paula Jorge Khoury
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Germano Bonow Leandro Sampaio
Otavio Leite Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Fábio Faria
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
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 Paulo Abi-ackel
Onyx Lorenzoni 3 vagas
Paulo Bornhausen
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 2 vagas
Giovanni Queiroz

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL

Chico Alencar 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 Maurício Quintella Lessa
Fernando Ferro Nilson Mourão
João Pizzolatti Pedro Fernandes
Jorge Bittar
(Licenciado) Rubens Otoni

Laerte Bessa Sandes Júnior
Regis de Oliveira Virgílio Guimarães

Vicente Arruda
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen
(Licenciado)

Geraldo Thadeu

Osório Adriano
Marcelo Itagiba vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Paulo Abi-ackel William Woo
Ricardo Tripoli 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Paulo Rubem Santiago
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE

2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA

RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS

DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO".
Presidente: João Dado (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Laerte Bessa (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de
Sá

Jofran Frejat

Dalva Figueiredo Joseph Bandeira



Eduardo
Valverde

Magela

Eliene Lima Marcelo Melo
Elismar Prado Natan Donadon
Geraldo Pudim Paes de Lira
João Maia Washington Luiz
Laerte Bessa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre
Silveira

João Campos

Jorginho Maluly Marcelo Itagiba vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Major Fábio Marina Maggessi
Zenaldo
Coutinho

William Woo

1 vaga 2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Francisco
Tenorio

Dagoberto

João Dado Flávio Dino
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE

1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley Carlos Santana
Eudes Xavier Fátima Bezerra

Gorete Pereira
Maria Lúcia

Cardoso
Iran Barbosa Paulo Rocha
José Otávio Germano Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato 4 vagas
Vicentinho
Wilson Braga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Guilherme

Campos
Carlos Sampaio Walter Ihoshi
Fernando Chucre 3 vagas
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida Chico Lopes

Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa
Grazziotin

Rodrigo Rollemberg
PV

Roberto Santiago 1 vaga
PHS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 270-A, DE

2008, DA SRA. ANDREIA ZITO, QUE "ACRESCENTA O
PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988". (GARANTE AO SERVIDOR QUE

APOSENTAR-SE POR INVALIDEZ PERMANENTE O DIREITO
DOS PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE).

Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Carlos Biffi (PT)
2º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB)
3º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
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 Jerônimo Reis
Germano Bonow Major Fábio
Humberto Souto Raimundo Gomes de Matos
João Campos 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mauro Nazif Janete Capiberibe
Pompeo de Mattos 1 vaga

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285-A, DE

2008, DO SR. PAULO TEIXEIRA, QUE "ACRESCENTA
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA DISPOR SOBRE A VINCULAÇÃO DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS,

DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS AOS
RESPECTIVOS FUNDOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE

SOCIAL"
Presidente: Renato Amary (PSDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Cesar (DEM)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Andre Vargas
Anselmo de

Jesus

Deley
Chico da
Princesa

Dr. Nechar vaga do PV Colbert Martins
João Leão (Licenciado) Edinho Bez

Luiz Carlos Busato
Janete Rocha

Pietá



Marcelo Castro Pedro Eugênio
Marcelo Teixeira 3 vagas
Paulo Teixeira
Waldemir Moka
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer
Fernando

Chucre
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Félix Mendonça 3 vagas
Júlio Cesar
Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Valtenir Pereira
Luiza Erundina 1 vaga

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE

2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS

POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS.
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1º Vice-Presidente: Paes de Lira (PTC)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Major Fábio (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Eliene Lima
Átila Lins Elismar Prado
Edmar Moreira Elizeu Aguiar
Fátima Bezerra Emilia Fernandes
José Otávio Germano Jair Bolsonaro
Leonardo Monteiro Luiz Couto
Paes de Lira Neilton Mulim
Paulo Pimenta Silas Câmara
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Abelardo Lupion
Ilderlei Cordeiro Carlos Brandão

João Campos
Guilherme Campos vaga do

PHS

Major Fábio José Maia Filho
Mendonça Prado Marcelo Itagiba

Moreira Mendes
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Fernando Chiarelli
Enio Bacci Francisco Tenorio
Maria Helena vaga do PHS

PV
Lindomar Garçon Ciro Pedrosa

PHS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

(Dep. do
PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
PRB

Flávio Bezerra vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi
Laerte Bessa José Guimarães

Nelson Pellegrino (Licenciado)
Leonardo Picciani

(Licenciado)
Vital do Rêgo Filho Lincoln Portela
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Marcelo Itagiba vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Edson Aparecido

Mendonça Prado Major Fábio
Raul Jungmann Pinto Itamaraty
Rodrigo de Castro 1 vaga
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.

Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima
Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário



Tonha Magalhães Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 103-B,
PARA MODIFICAR A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

NACIONAL DE JUSTIÇA " (ESTABELECE QUE A
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SERÁ

EXERCIDA PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL; ACABA COM O LIMITE DE IDADE PARA OS

MEMBROS DO CONSELHO).
Presidente: Benedito de Lira (PP)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
3º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Átila Lins
Domingos

Dutra
Benedito de Lira José Genoíno
Carlos Willian Maurício Rands

Dalva Figueiredo
Regis de
Oliveira

José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Mentor
Mendes Ribeiro Filho
Paes Landim
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vicente Arruda
PSDB/DEM/PPS

Bonifácio de Andrada
Abelardo

Lupion
Humberto Souto Bruno Araújo

João Bittar
Edson

Aparecido

2 vagas
Moreira
Mendes
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

2 vagas

1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PHS

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205

FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 347-A, DE

2009, DA SRA. RITA CAMATA, QUE "ALTERA A REDAÇÃO
DO INCISO III DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(GARANTE ACESSO À EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA PARA

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SEM IMPOSIÇÃO DE LIMITE
DE FAIXA ETÁRIA E NÍVEL DE INSTRUÇÃO,

PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO)
Presidente: Carlos Willian (PTC)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Alves (PTB)
3º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM)
Relator: Paulo Delgado (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Willian Dr. Nechar vaga do PV

Eudes Xavier Emiliano José
Geraldo Resende Fernando Nascimento
Hugo Leal Gorete Pereira
Iran Barbosa João Matos
José Linhares Márcio Reinaldo Moreira
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS Pedro Eugênio
Paulo Delgado Rebecca Garcia
Roberto Alves 2 vagas
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Eduardo Sciarra
Eduardo Barbosa Ilderlei Cordeiro
Leandro Sampaio Luiz Carlos Setim
Raimundo Gomes de Matos Otavio Leite
Rita Camata vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Capitão Assumção
Paulo Rubem Santiago Glauber Braga

PV

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): -
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (63) 3216-6232
FAX: (63) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 351-A, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ACRESCENTA O ART. 97 AO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INSTITUINDO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE

PRECATÓRIOS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS"

Presidente: Devanir Ribeiro (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
3º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
Relator: Eduardo Cunha (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias Carlos Zarattini
Chico da Princesa Charles Lucena
Devanir Ribeiro João Magalhães



Dilceu Sperafico José Guimarães
Edio Lopes Luiz Sérgio
Eduardo Cunha Maurício Quintella Lessa
José Genoíno Professor Setimo
Mauro Benevides Ricardo Barros
Nilson Mourão Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Antonio Carlos Pannunzio
Duarte Nogueira Felipe Maia
Guilherme Campos Ilderlei Cordeiro
João Almeida Jorge Khoury
Mendonça Prado 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque João Dado
Francisco Tenorio 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 357-A, DE
2001, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA A ALÍNEA "D"
DO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

PARA INSTITUIR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA
CADERNOS ESCOLARES".

Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Décio Lima (PT)
3º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Carlos Biffi Carlos Abicalil
Décio Lima Carlos Zarattini
Edinho Bez Fernando Nascimento
Eliene Lima Pedro Fernandes
Elismar Prado Raul Henry
João Maia Sandro Mabel
Jurandil Juarez 3 vagas
Paes Landim
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
João Bittar Luiz Carlos Hauly
Leandro Sampaio 4 vagas
Marcio Junqueira
Professora Raquel Teixeira
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Laurez Moreira
Sebastião Bala Rocha Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto Roberto Santiago

PSOL
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-9287

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS",
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO

DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA
DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá
Maurício Quintella

Lessa

Carlos Zarattini
Pastor Manoel

Ferreira
José Guimarães Regis de Oliveira
Mauro Benevides 6 vagas
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja 5 vagas
Jorginho Maluly
Osório Adriano
Vanderlei Macris
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PRB
Antonio Bulhões vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Cleber Verde

Léo Vivas
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 391-A, DE

2009, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS, QUE "ALTERA
O ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA

ESTABELECER PLANO DE CARREIRA E PISO SALARIAL
PROFISSIONAL NACIONAL PARA O AGENTE COMUNITÁRIO

DE SAÚDE E O AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS"
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM)
2º Vice-Presidente: Geraldo Resende (PMDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Relator: Fátima Bezerra (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz Arnaldo Faria de Sá
Dr. Paulo César Carlos Santana
Elizeu Aguiar Charles Lucena
Fátima Bezerra Domingos Dutra vaga do PV

Geraldo Resende Eduardo Amorim
Jackson Barreto Fernando Ferro
Pedro Chaves José Airton Cirilo
Pedro Wilson Leandro Vilela
Washington Luiz Paulo Rocha

Wilson Santiago
PSDB/DEM/PPS

Alceni Guerra Albano Franco
Humberto Souto Efraim Filho
João Campos Ilderlei Cordeiro
Mendonça Prado Major Fábio
Raimundo Gomes de Pinto Itamaraty



Matos
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Alice Portugal vaga do PHS Janete Capiberibe
Daniel Almeida Sebastião Bala Rocha vaga do PHS

Valtenir Pereira (Dep. do PHS ocupa a vaga)
PV

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

PHS
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Uldurico Pinto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422-A, DE

2005, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 125 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL", CRIANDO VARAS

ESPECIALIZADAS PARA JULGAR AÇÕES CONTRA ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Moreira Mendes (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde Décio Lima
Francisco Praciano Mauro Benevides
Geraldo Pudim Osmar Serraglio
Jofran Frejat Paes Landim
Luiz Couto Veloso
Nelson Trad 3 vagas
Sabino Castelo Branco
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Claudio Cajado 5 vagas
Gustavo Fruet
Moreira Mendes
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valtenir Pereira Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente:

Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Moacir Micheletto
Leonardo Quintão Nelson Meurer
Nelson Bornier Nelson Trad
Roberto Balestra Regis de Oliveira
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Valadares Filho
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A



Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 485-A, DE

2005, DA SRA. SANDRA ROSADO, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

PREVENDO A CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS NOS
JUIZADOS ESPECIAIS PARA AS QUESTÕES RELATIVAS ÀS

MULHERES".
Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Aline Corrêa
Arnaldo Faria de

Sá
Emilia Fernandes Dalva Figueiredo
Fátima Pelaes Fátima Bezerra
Gorete Pereira Luiz Alberto
Janete Rocha Pietá Marinha Raupp

Maria do Rosário
Tonha

Magalhães
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Roberto Alves
Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Moreira Mendes
Marina Maggessi 4 vagas
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Maria Helena
Julião Amin Sandra Rosado

PV
Antônio Roberto Lindomar Garçon

PRB
Cleber Verde Léo Vivas
Secretário(a): Fernando Mia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488-A, DE
2005, DA SRA. MARIA HELENA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998".
(INCLUI OS EMPREGADOS DO EXTINTO BANCO DE

RORAIMA, CUJO VÍNCULO FUNCIONAL TENHA SIDO
RECONHECIDO, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ALTERA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988).

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM)
2º Vice-Presidente:
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
Francisco Rodrigues Ilderlei Cordeiro
Marcio Junqueira 4 vagas
Moreira Mendes
Urzeni Rocha
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sandra Rosado Maria Helena
Sergio Petecão Mauro Nazif vaga do PSOL

Sebastião Bala Rocha
PV

Fábio Ramalho Lindomar Garçon
PSOL

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:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima

Jair Bolsonaro
José Otávio

Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Neilton Mulim Paes Landim
Regis de Oliveira Sandro Mabel
Vander Loubet Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Pinto Itamaraty
Jorginho Maluly 3 vagas
Marcelo Itagiba vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rogerio Lisboa
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 556-A, DE

2002, DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", CONCEDENDO AOS SERINGUEIROS

(SOLDADOS DA BORRACHA) OS MESMOS DIREITOS
CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES: APOSENTADORIA

ESPECIAL, PENSÃO ESPECIAL, DENTRE OUTROS.
Presidente: Lindomar Garçon (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Perpétua Almeida (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Assis do Couto
Eduardo Valverde Beto Faro
Ernandes Amorim Lúcio Vale
Fernando Melo Sabino Castelo Branco
Flaviano Melo 5 vagas
Lucenira Pimentel
Nilson Mourão
Rebecca Garcia
Zequinha Marinho

PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro Carlos Alberto Leréia
Marcio Junqueira Moreira Mendes
Thelma de Oliveira Raimundo Gomes de Matos
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Vanessa Grazziotin Sebastião Bala Rocha

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PHS
1 vaga Felipe Bornier
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).

Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS Angela Portela
Emilia Fernandes Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira

Ibsen Pinheiro
Maria do
Rosário

Janete Rocha Pietá
Natan

Donadon
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)



Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza
(Licenciado)

Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, DO SR. REGINALDO

LOPES, QUE "REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO ART. 5º ,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" (FIXA O PRAZO MÁXIMO DE

15 'QUINZE' DIAS ÚTEIS PARA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES)

Presidente: José Genoíno (PT)
1º Vice-Presidente: Fernando Gabeira (PV)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Domingos Dutra
Colbert Martins Dr. Rosinha
José Genoíno Emiliano José
Maurício Rands Fernando Ferro
Mendes Ribeiro Filho João Matos
Milton Monti Paulo Teixeira
Reginaldo Lopes Pedro Fernandes
Rodrigo Rocha Loures Vicente Arruda
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de Andrada Gustavo Fruet
Guilherme Campos 4 vagas
José Carlos Aleluia
Raul Jungmann
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo 2 vagas
Lídice da Mata

PV
Fernando Gabeira 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201

FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston 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 Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Cláudio Diaz
Eduardo Sciarra Geraldo Thadeu
Fernando Chucre Vitor Penido
2 vagas 2 vagas



PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Julião Amin

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Fábio Ramalho

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6218 / 6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 841, DE 1995, DO SR. VIC PIRES

FRANCO, QUE "DISPÕE SOBRE A MULTA A SER APLICADA
À EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO EM CASO DE
EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM EM NÚMERO

SUPERIOR À CAPACIDADE DA AERONAVE DESTACADA
PARA O RESPECTIVO TRECHO DE VIAGEM" - PL 2.452/07

APENSADO A ESTE.
Presidente: Luiz Sérgio (PT)
1º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Devanir Ribeiro
Beto Mansur Fernando Marroni
Carlos Zarattini Marcelo Teixeira
Dr. Nechar vaga do PV Ricardo Barros

Hugo Leal vaga do PRB Sabino Castelo
Branco

Leo Alcântara Vander Loubet

Luiz Bittencourt
Vital do Rêgo

Filho
Luiz Sérgio 2 vagas
Marcelo Castro
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Otavio Leite
Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel
Jorginho Maluly 3 vagas
Vanderlei Macris
Vic Pires Franco

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado 2 vagas
1 vaga

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

1 vaga

PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE

17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO
A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)
Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado) Antonio Carlos Chamariz
Magela Dr. Adilson Soares
Paulo Henrique Lustosa Eudes Xavier
Paulo Roberto Pereira Paulo Teixeira
Raul Henry Rebecca Garcia
Vilson Covatti 2 vagas
Walter Pinheiro (Licenciado)

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
Francisco Praciano Paulo Roberto Pereira
José Otávio Germano Paulo Rocha
Luciano Castro Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha 2 vagas
Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV



José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira
PHS

Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO

CARVALHO, QUE "DISPÕE SOBRE ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL,

EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(REVOGA A LEI N. 4.771, DE 1965 - CÓDIGO FLORESTAL;

ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998)
Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Anselmo de Jesus (PT)
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PR)
3º Vice-Presidente: Nilson Pinto (PSDB)
Relator: Aldo Rebelo (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Alex Canziani
Dr. Rosinha Asdrubal Bentes
Ernandes Amorim Assis do Couto
Homero Pereira Carlos Abicalil
Leonardo Monteiro Celso Maldaner vaga do PHS

Luis Carlos Heinze Fernando Ferro
Moacir Micheletto Silas Brasileiro
Paulo Piau Waldemir Moka
Valdir Colatto Zonta

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos
Mendes Thame

Cezar Silvestri

Carlos Melles Eduardo Sciarra

Marcos Montes
Gervásio Silva vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Moreira Mendes Lira Maia
Nilson Pinto Urzeni Rocha

Wandenkolk Gonçalves
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Aldo Rebelo Giovanni Queiroz
Rodrigo Rollemberg Perpétua Almeida

PV
Sarney Filho Fernando Gabeira

PHS

(Dep. do PSOL ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do PHS

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Carlos Alberto Canuto

Carlos Zarattini Neudo Campos
Ernandes Amorim Nilson Mourão
Fernando Ferro Pedro Fernandes
Jackson Barreto Tonha Magalhães
João Pizzolatti 4 vagas
Moises Avelino
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fábio Souto
1 vaga 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: Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arlindo Chinaglia Andre Vargas
Charles Lucena Beto Mansur
Devanir Ribeiro Edio Lopes
Eduardo Cunha Eduardo Valverde
Henrique Eduardo Alves Eunício Oliveira
José Rocha Geraldo Simões
Paulo Teixeira Hugo Leal
Rose de Freitas João Carlos Bacelar
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 Marcio Junqueira

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 ANALISAR E
PROFERIR AO PROJETO DE LEI Nº 3555-A, DE 2004, DO SR.
JOSÉ EDUARDO CARDOZO, QUE "ESTABELECE NORMAS

GERAIS EM CONTRATOS DE SEGURO PRIVADO E REVOGA
DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL
BRASILEIRO E DO DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966 (REVOGA

DISPOSITIVOS DAS LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE
2002)

Presidente: Moreira Mendes (PPS)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de
Sá

Celso Russomanno

Darcísio Perondi Dr. Nechar vaga do PV

Homero Pereira Elizeu Aguiar
José Mentor Fernando Marroni
Nelson Meurer Vander Loubet
Osmar Serraglio Vinicius Carvalho
Pepe Vargas 3 vagas
Valdir Colatto

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Alexandre Silveira
Duarte Nogueira Luiz Carlos Hauly
Jorginho Maluly Luiz Carlos Setim
Moreira Mendes Marcos Montes
Paulo Magalhães 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Beto Albuquerque
Júlio Delgado Pompeo de Mattos

PV

Lindomar Garçon
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

PRB
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -
Telefones: (63) 3216-6232
FAX: (63) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).



Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni Emiliano José
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
João Matos Maria do Rosário
José Linhares Milton Monti
Lelo Coimbra Nazareno Fonteles
Luciana Costa Raul Henry
Márcio Reinaldo
Moreira

Reginaldo Lopes

Osmar Serraglio Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Wilson 3 vagas
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia Rogério Marinho
Lobbe Neto 2 vagas
Professora Raquel
Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO

FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA

GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A

ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente:
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
Luiz Carlos Busato Lelo Coimbra
Neilton Mulim Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta Osmar Serraglio
Professor Setimo Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

Sérgio Brito (Licenciado) vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Pastor Pedro Ribeiro

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Vilson Covatti

1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira Andreia Zito

Guilherme Campos Major Fábio

João Campos
Marcelo Itagiba vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

William Woo Pinto Itamaraty

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Francisco Tenorio

PV
1 vaga 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Flávio Bezerra vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.529, DE 2004, DA COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTUDAR

PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA

JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Relator: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eudes Xavier Carlos Santana
Gladson Cameli Filipe Pereira
Luciana Costa José Airton Cirilo
Marinha Raupp Maurício Quintella Lessa
Pastor Manoel Ferreira Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto Pereira
Raul Henry (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Reginaldo Lopes 3 vagas
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Bruno Araújo
Efraim Filho Rodrigo de Castro

Felipe Maia
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

Ilderlei Cordeiro 2 vagas
Lobbe Neto

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Glauber Braga Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila Valadares Filho

PV
José Fernando
Aparecido de Oliveira

Dr. Talmir

PRB

Léo Vivas
Antonio Bulhões vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

1 vaga
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvio Torres
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque
Manuela D'ávila Marcos Medrado

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Geraldinho Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5417, DE 2009, DO SR. PEDRO

EUGÊNIO, QUE "CRIA O FUNDO SOBERANO SOCIAL DO
BRASIL - FSSB E DISPÕE SOBRE SUA ESTRUTURA,

FONTES DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente: Manato (PDT)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (DEM)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Alexandre Santos
Colbert Martins Aline Corrêa
Darcísio Perondi Antônio Carlos Biffi
João Pizzolatti Fernando Marroni
Joaquim Beltrão Jurandil Juarez
José Guimarães Marcelo Teixeira
Luiz Alberto Pedro Eugênio
Milton Monti Rodrigo Rocha Loures
Sérgio Moraes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Carlos Brandão
Dimas Ramalho Marcio Junqueira
Júlio Cesar Solange Amaral
Luiz Carreira (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Raimundo Gomes de
Matos

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manato Marcelo Serafim

Rodrigo Rollemberg Paulo Rubem Santiago
PV

Roberto Santiago José Fernando Aparecido de Oliveira
PRB

Cleber Verde Léo Vivas
PSOL

Geraldinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5941, DE 2009, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A UNIÃO A CEDER

ONEROSAMENTE À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -
PETROBRAS O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA
E LAVRA DE PETRÓLEO, DE GÁS NATURAL E DE OUTROS
HIDROCARBONETOS FLUIDOS DE QUE TRATA O INCISO I

DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Andre Zacharow
Carlos Zarattini Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes Fátima Bezerra
João Maia Gladson Cameli
José Mentor Jurandy Loureiro
Marçal Filho Pedro Fernandes
Marcelo Castro Silvio Costa
Nelson Meurer Vicente Arruda
Professor Setimo Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes
Thame

Bruno Araújo

Arnaldo Jardim Cezar Silvestri
José Carlos Aleluia Eduardo Sciarra
Otavio Leite Marcio Junqueira
Paulo Bornhausen 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Sebastião Bala Rocha
Dr. Ubiali (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Antônio Roberto Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga

PRB
Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Ana Lúcia
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Carlos Bezerra



Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Leonardo Quintão Dr. Rosinha
Luis Carlos Heinze Gilmar Machado
Pastor Manoel Ferreira Luiz Alberto
Paulo Henrique Lustosa Moacir Micheletto
Veloso Paulo Roberto Pereira
Vicentinho Valdir Colatto
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
João Almeida Gervásio Silva
Marcio Junqueira Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni Indio da Costa
Raul Jungmann João Campos vaga do PHS

Paulo Bornhausen
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS

Felipe Bornier
(Dep. do

PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PRB
Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"

Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão
(Licenciado) Carlos Santana

João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto

Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira
Fernando Chucre Luiz Carlos Hauly

Humberto Souto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes
de Matos

2 vagas

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Gonzaga Patriota (Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem
Santiago

1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6218
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado) Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho 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: 3216-5631
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 Carlos Chamariz Arnaldo Faria de Sá
Bel Mesquita Domingos Dutra
Dalva Figueiredo Dr. Nechar vaga do PV

Emilia Fernandes Elismar Prado
Fátima Bezerra José Linhares
Fátima Pelaes Lucenira Pimentel
Geraldo Pudim Luiz Couto
Maria do Rosário Paulo Henrique Lustosa
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 4 vagas
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Eduardo Barbosa
Bispo Gê Tenuta Ilderlei Cordeiro
Geraldo Thadeu João Campos
Raimundo Gomes de Matos 4 vagas
Solange Amaral
Vanderlei Macris
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Sebastião Bala Rocha
Sandra Rosado 2 vagas
1 vaga

PV

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PHS
Miguel Martini 1 vaga

PRB
Antonio Bulhões vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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
Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Paulo Pimenta
Márcio Reinaldo Moreira Pedro Eugênio

Nelson Meurer
Pedro

Fernandes

Pedro Novais
Regis de
Oliveira

Ricardo Berzoini 3 vagas
Vignatti
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
Paulo Rubem Santiago Julião Amin
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Vanessa
Grazziotin

PV
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PV

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A FORMAÇÃO DOS VALORES DAS TARIFAS

DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL, A ATUAÇÃO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) NA

AUTORIZAÇÃO DOS REAJUSTES E REPOSICIONAMENTOS
TARIFÁRIOS A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO E ESCLARECER OS MOTIVOS PELOS QUAIS A
TARIFA MÉDIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL SER
MAIOR DO QUE EM NAÇÕES DO CHAMADO G7, GRUPO

DOS 7 PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS DO MUNDO.
Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alexandre Santos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Antônio Andrade
Andre Vargas Antonio Carlos Chamariz



Arlindo Chinaglia Carlos Santana
Augusto Farias Edio Lopes
Carlos Zarattini Elismar Prado
Ciro Nogueira Gladson Cameli
Eduardo da Fonte Jorge Boeira
Fernando Marroni Leo Alcântara
Leonardo Quintão Nelson Bornier
Marcelo Guimarães Filho Paulo Maluf
Maurício Quintella Lessa Raul Henry
Wladimir Costa Simão Sessim

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Alfredo Kaefer
Claudio Cajado Arolde de Oliveira
José Carlos Aleluia Betinho Rosado
Marcio Junqueira Bruno Rodrigues
Narcio Rodrigues Eduardo Sciarra
Rômulo Gouveia Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha Pinto Itamaraty

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Francisco Tenorio
Júlio Delgado Manato
Sergio Petecão Mário Heringer

PV
Ciro Pedrosa Fábio Ramalho

PRB
Cleber Verde Flávio Bezerra
Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6213
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR A VIOLÊNCIA URBANA.

Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Willian
Arnaldo Faria de Sá Décio Lima
Carlos Bezerra Domingos Dutra
Iriny Lopes Francisco Praciano
Luiz Alberto Laerte Bessa
Marcelo Melo Luiz Carlos Busato
Pastor Pedro Ribeiro Neilton Mulim
Paulo Pimenta Paes de Lira
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Pedro Wilson
Simão Sessim 3 vagas
Vilson Covatti
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
João Campos Jorginho Maluly
José Maia Filho José Aníbal

Major Fábio
Marina Maggessi vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcelo Itagiba vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 4 vagas

Raul Jungmann vaga do PV

Rogerio Lisboa
William Woo
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
José Carlos Araújo vaga do Perpétua Almeida

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Vanessa Grazziotin
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTd
oB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira vaga do PSOL 1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PSOL
(Dep. do PV ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Sílvio Souza da Sílva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DA QUADRILHA DE

NEONAZISTAS DESARTICULADA NO ESTADO DO RIO DO
GRANDE DO SUL, COM CÉLULAS ORGANIZADAS EM SÃO

PAULO, PARANÁ E SANTA CATARINA, E SEUS
DESDOBRAMENTOS.

Titulares Suplentes
PT

Maria do Rosário
PSDB

João Campos
Marcelo Itagiba

PDT
Pompeo de Mattos

PPS
Alexandre Silveira
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES ACERCA DO APAGÃO OCORRIDO NO DIA

10/11/2009 EM VÁRIOS ESTADOS BRASILEIROS
Coordenador: Bernardo Ariston (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Alexandre Santos
Bernardo Ariston
Marcos Lima
Nelson Bornier
Wladimir Costa

PT
Fernando Ferro
Fernando Marroni
Jorge Boeira

PSDB
Carlos Brandão

DEM
José Carlos Aleluia
Marcio Junqueira

PP
Eduardo da Fonte

PDT
Brizola Neto

PSC
Carlos Alberto Canuto

PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225



COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA

DO SOL
Titulares Suplentes

PMDB
Edio Lopes

PT
Francisco Praciano

PSDB
Urzeni Rocha

DEM
Marcio Junqueira

PR
Luciano Castro

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
Valdir Colatto

PT

Décio Lima
Vignatti

PSDB
Gervásio Silva

DEM
Paulo Bornhausen

PR
Nelson Goetten

PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA VERIFICAR, IN LOCO, A
SITUAÇÃO DA EMBAIXADA BRASILEIRA EM HONDURAS E

COLABORAR COM OS ESFORÇOS DA COMUNIDADE
INTERNACIONAL PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
QUE ENVOLVE O ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE MANOEL

ZELAYA NAS DEPENDÊNCIAS DA LEGAÇÃO DO BRASIL
NESSE PAÍS.

Coordenador: Raul Jungmann (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra

PT
Maurício Rands Carlos Zarattini

Janete Rocha Pietá
Paulo Pimenta

PSDB
Bruno Araújo

DEM
Claudio Cajado

PSC
Marcondes Gadelha

PPS
Raul Jungmann

PSOL
Ivan Valente
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.

Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Osvaldo Reis

PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson

PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira

DEM
Germano Bonow
Lira Maia

PR
Nilmar Ruiz

PP
Renato Molling

PTB
Luiz Carlos Busato

PCdoB
Manuela D'ávila



Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Pedro Novais
Professor Setimo

PT
Domingos Dutra

PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha

DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão

PR
Davi Alves Silva Júnior
Zé Vieira

PP
Waldir Maranhão (Licenciado)

PSB
Ribamar Alves

PTB
Pedro Fernandes

PDT
Julião Amin

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
Marcondes Gadelha vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Fátima Pelaes
Mauro Benevides Milton Monti
Nelson Marquezelli Rubens Otoni
Paulo Maluf Zezéu Ribeiro
Reginaldo Lopes 2 vagas
Regis de Oliveira
Sandro Mabel

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Fernando Chucre
Bruno Araújo Raul Jungmann
Bruno Rodrigues 4 vagas
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 3 vagas
Miro Teixeira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz 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
Vinicius Carvalho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Marcelo Itagiba vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Carlos Zarattini

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PTB
Silvio Costa

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel



DEM
Jorge Khoury

PR
Maurício Quintella Lessa

PP
Dr. Nechar
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB
Armando Monteiro

PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225
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