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SEÇÃO I

Ata da 296ª Sessão, em 28 de outubro de 2009
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente Marco Maia, 1º Vice-Presidente Antônio 

Carlos Magalhães Neto, 2º Vice-Presidente Inocêncio Oliveira, 2º Secretário Nilson Mourão, 
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Presentes Roraima: 6

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
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
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondônia: 7

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PV
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 6

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Lázaro Botelho PP
Presentes Tocantins: 2

MARANHÃO

Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Clóvis Fecury DEM
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
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Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Washington Luiz PT
Zé Vieira PR
Presentes Maranhão: 13

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
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: 17

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
Felipe Maia DEM
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PSC
Wellington Roberto PR

Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 8

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
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
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 18

ALAGOAS

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

SERGIPE

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

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
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Jairo Carneiro PP
João Carlos Bacelar PR
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PV
Luiz Carreira DEM
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT
Maurício Trindade PR
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR
Veloso PMDB PmdbPtc
Presentes Bahia: 30

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Fábio Ramalho PV
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc

Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Paulo Delgado PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 37

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Presentes Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico DAngelo PT
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Presentes Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
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Arnaldo Madeira PSDB
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PP
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 51

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR

Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

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

GOIÁS

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
Tatico PTB
Presentes Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
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: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Assis do Couto PT
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
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Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 23

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Fernando Marroni PT
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Presentes Rio Grande do Sul: 21

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – A lista de presença registra na Casa o com-
parecimento de 375 Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 2º Secre-

tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Passa-se à leitura do expediente.

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 1º Se-
cretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Ofício nº 675 (CN)

Brasília, 27 de outubro de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência o desligamen-

to do Senhor Deputado Rodrigo Rollemberg como 
titular, da Comissão Mista Permanente sobre Mu-
danças Climáticas, conforme oficio B/284/09, de 21 
de outubro do corrente ano, em anexo.

Atenciosamente, Senador José Sarney – Presi-
dente da Mesa do Congresso Nacional.

Publique-se.
Em, 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

OF. Nº 676/2009-CN 

Brasília, 28 de outubro de 2009

Exmo Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

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

Câmara dos Deputados, que esta Presidência convo-
ca sessão conjunta a realizar-se dia 29 do corrente, 
quinta-feira, às 11 horas, no Plenário da Câmara dos 
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Deputados, destinada à apreciação de projetos de lei do 
Congresso Nacional, com pareceres da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Na oportunidade, renovo a V. Exa protestos de 
estima e distinta consideração. – Senador José Sar-
ney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se.
Em, 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Of. nº 915 /2009 / PSDB

Brasília, 27 de outubro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Luiz Car-

los Hauly, em substituição ao Deputado William Woo, 
como Vice-Líder do Partido da Social Democracia 
Brasileira –  PSDB.

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

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral.
Em, 27-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

OF. Nº 922/2009 / PSDB

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Bruno 

Araújo e Carlos Sampaio, como membros titulares, e 
os Deputados Alfredo Kaefer e Professor Ruy Pauletti, 
como membros suplentes, para integrarem a Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar as 
causas, condições e responsabilidades relacionadas 
a desvios e irregularidades verificados em convênios 
e contratos firmados entre a União e organizações 
ou entidades de reforma e desenvolvimento agrários, 
investigar o financiamento clandestino, evasão de re-
cursos para invasão de terras, analisar e diagnosticar 
a estrutura fundiária agrária brasileira e, em especial, 
a promoção e execução da reforma agrária.

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

Publique-se. 
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

OF. PSDB/I/Nº /2009
Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, em virtude de 

compromissos partidários inadiáveis, estarei fora de 
Brasília no dia 28/10. Por esse motivo, indico o Depu-
tado Duarte Nogueira (PSDB-SP), para assumir inte-
rinamente as funções regimentais de Líder do Partido 
da Social Democracia Brasileira – PSDB.

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

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Of. nº 641

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito tornar sem efeito a indicação da 

Deputada Aline Corrêa (PP/SP) como Suplente na 
Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável – CMADS e indicar na mesma vaga o 
Deputado Roberto Balestra (PP/GO).

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

Defiro. Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Ofício nº 438/2009

Brasília, 27 de outubro de 2009

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

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

tais, o Senhor Deputado Ernandes Amorim (PTB-
RO), na qualidade de Titular e o Senhor Deputado 
Antonio Carlos Chamariz (PTB-AL), na qualidade de 
Suplente, para integrar a Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito destinada a apurar as causas, condições 
e contratos firmados entre a União e organizações 
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ou entidades de reforma e desenvolvimento agrários, 
investigar o financiamento clandestino, evasão de re-
cursos para invasão de terras, analisar e diagnosticar 
a estrutura fundiária agrária brasileira e, em especial, 
a promoção e execução da reforma agrária.

Ao ensejo, renovo protestos de estima e consi-
deração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Ofício nº 445/2009

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que no período de 

4 de novembro de 2009 a 16 de novembro de 2009, o 
Senhor Deputado Luiz Carlos Busato (PTB-RS) esta-
rá no exercício da Liderança, pois estarei em viagem 
aos Estados Unidos.

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, Lí-
der do PTB.

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Ofício nº 449/2009

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

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

tais, o Senhor Deputado Augusto Farias (PTB-AL), na 
qualidade de Titular e em substituição ao Senhor De-
putado Sabino Castelo Branco (PTB-AM), para integrar 
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in-
vestigar 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.

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

Atenciosamente,  – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Ofício n° 379/09/LIDPV

Brasília, 26 de outubro de 2009

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P n° 527/2009, indico 

a Vossa Excelência os nomes dos Deputados Marcelo 
Ortiz – PV-SP e Ciro Pedrosa – PV-MG para integra-
rem, respectivamente, na condição de Titular e Suplen-
te, a Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à Proposta de Emenda à Constituição nº 153-A, de 
2003, do Sr. Mauricio Rands, que “altera o art. 132 da 
Constituição Federal” (regulamentando a carreira de 
Procurador Municipal).

Atenciosamente, – Deputado Edson Duarte, Lí-
der do PV.

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

Of. n° 368/09 – LPR

Brasília, 27 de outubro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Indicação de Membro da Comissão Espe-
cial – PEC – 391-A

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

de indicar o Deputado José Airton Cirilo (PT/CE) para 
membro suplente da Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
n° 391-A, de 2009 que “altera o art. 198 da Constituição 
Federal para estabelecer o plano de carreira e piso sa-
larial profissional nacional para o agente comunitário 
de saúde de combate às endemias”.
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Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 28-10-2009. –Michel Temer, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

OF. Nº 529 –  PP/2009 – CCJC 

Brasília, em 20 de outubro de 2009.

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

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 2.379/2006, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu  Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

OF. Nº 531 –  PP/2009 – CCJC 

Brasília, em 20 de outubro de 2009.

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

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.651/2009, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu  Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 E DE CIDADANIA

OF. Nº 536 –  PP/2009 – CCJC 
Brasília, em 20 de outubro de 2009.

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

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.808/2009, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente. 

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  

E DE CIDADANIA

OF. Nº 538 –  PP/2009 – CCJC 
Brasília, em 20 de outubro de 2009.

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto Legislativo 
apreciados por este Órgão Técnico, nesta data, a seguir 
relacionados: 1.788/09, 1.822/09, 1.827/09, 1.829/09, 
1.835/09, 1.837/09, 1.848/09, 1.853/09 e 1.856/09.

 Atenciosamente, – Deputado Tadeu  Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  

E DE CIDADANIA

OF. Nº 539 –  PP/2009 – CCJC 
Brasília, em 20 de outubro de 2009.

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

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

cias regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto Le-
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gislativo apreciados por este Órgão Técnico, nesta data, 
a seguir relacionados: 1.857/09, 1.871/09, 1.874/09, 
1.876/09, 1.901/09, 1.902/09, 1.905/09, 1.912/09 e 
1.920/09.

 Atenciosamente, – Deputado Tadeu  Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL  
E FAMÍLIA

Ofício nº 0658/2009-P

Brasília, 21 de outubro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
nº 5.177, de 2005.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
da referida proposta e do respectivo parecer.

Respeitosamente, – Deputada Elcione Barba-
lho, Presidente.

  COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRA-
ÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-311/09-CTASP 

Brasília, 21 de outubro 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 Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de 
Lei nº 343/03 –  do Sr. Paes Landim –  que “altera a 
redação do § 2º e acrescenta § 3º.ao art. 453, da Con-
solidação das Leis do Trabalho”, e aprovou o Projeto 
de Lei nº 3.728/08, apensado.

Atenciosamente,–Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente .

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

 COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-313/09-CTASP 

Brasília, 21 de outubro 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 nos arts. 58 e 133, 

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de 
Lei nº 3.098/04 –  do Sr. Sandro Mabel –  que “acres-
centa parágrafo único ao art. 444 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, para dispor sobre a livre estipulação 
das relações contratuais de trabalho”.

 Atenciosamente,– Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

 COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-315/09-CTASP 

Brasília, 21 de outubro 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 Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto 
de Lei nº 3.851/04 –  do Sr. Eduardo Valverde –  que 
“inclui o parágrafo 3º, no art. 1º e o parágrafo 2º, no 
art. 18 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e 
dá outras providências”.

 Atenciosamente,– Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.
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 COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-317/09-CTASP 

Brasília, 21 de outubro 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 Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de 
Lei nº 6.401/05 –  do Sr. Severiano Alves –  que “cria 
o Grupo de Atividades de Autônomos”, e o Projeto de 
Lei nº 3.505/08, apensado.

 Atenciosamente,–  Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

 COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-318/09-CTASP 

Brasília, 21 de outubro 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 nos arts. 58 e 133, 

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto 
de Lei nº 431-A/03 –  do Sr. Paes Landim –  que “alte-
ra a redação do art. 458 da Consolidação das Leis do 
Trabalho”, e o Projeto de Lei nº 1.889/03, apensado.

 Atenciosamente,–  Deputado Sabino Castelo 
Branco,Presidente.

Publique-se.
Em 28-10-2009. – Michel Temer, Pre-

sidente.

O SR. BRIZOLA NETO – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V. Exª 
a palavra.

O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ.) – Sr. Presidente, 
gostaria de fazer uma questão de ordem, valendo-me do 

art. 95 do Regimento Interno, combinado com o art. 108, 
que trata do devido processo legislativo. Para isso, peço 
a V. Exª consideração ao tempo destinado, diante do fato 
grave que aconteceu hoje na Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado Federal, na qual ocorreu uma au-
diência pública em que se discutiu a reforma eleitoral, 
aprovada por nós na Câmara dos Deputados.

O fato grave, Sr. Presidente, para o que peço a 
consideração da Mesa, que deve tomar providências 
pedindo a ata dessa audiência pública e também a 
gravação da TV Senado, é o seguinte: esteve presente 
à reunião o Ministro da Defesa, o Sr. Nelson Jobim. O 
que me chamou a atenção – e é sobre isto que faço a 
questão de ordem à Mesa – foi o fato de

Ministro Nelson Jobim, na tentativa de suprimir do 
projeto e impedir que a Câmara voltasse a discutir de-
terminados pontos do projeto da reforma eleitoral, ins-
truir os Senadores a, em vez de emendarem o projeto 
da reforma eleitoral, simplesmente fazerem supressões. 
Em vez de se utilizarem de emendas, S. ExªS farão su-
pressões. Irá utilizar-se de uma votação simplesmente 
suprimindo parte do projeto, impedindo assim que as 
discussões desses pontos aprovados pela Câmara dos 
Deputados voltem a ser discutidos, não digo nem que 
voltem a ser aprovados, mas que voltem a ser discutidos 
na Câmara dos Deputados.

A questão de ordem que fazemos à Mesa é se 
isso não seria uma burla do devido processo legislati-
vo, que confere à Câmara dos Deputados esse tipo de 
iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Mesa aca-
tará e analisará sua questão de ordem para respondê-la 
posteriormente, Deputado Brizola Neto.

O SR. BRIZOLA NETO – Muito obrigado.
Ementa

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA EM QUES-
TÃO DE ORDEM:

O Ilustre Deputado Brizola Neto levantou a Ques-
tão de Ordem nº 503/09, na Sessão Plenária de 12 
de agosto de 2009, acerca da tramitação do Projeto 
de Lei nº 5.498, de 2009, que “Altera a Lei nº 9.096, de 
19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos) e 
a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que ‘Es-
tabelece normas para as eleições’”, com fundamento 
nos arts. 95 e 108 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

2. Afirma sua Excelência que a matéria está em 
tramitação no Senado Federal (PLC nº 141/09) e du-
rante audiência pública realizada naquela Casa, foi 
levantada a hipótese, pelo Ministro da Defesa Nelson 
Jobim, de alteração da proposição por meio de supres-
sões do texto, em lugar da utilização de emendas, o 
que supostamente tornaria desnecessário o seu retorno 
à Casa iniciadora.
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3. Requer, por fim, a ata da audiência pública reali-
zada, como também a gravação feita pela TV Senado.

É o Relatório. Decido.
1. O objeto da presente questão de ordem diz 

respeito a questionamento sobre se a supressão de 
texto de projeto de lei aprovado pela Câmara confi-
gura, ou não, emenda que torne imperioso o retorno 
da matéria para exame da Casa iniciadora.

2. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
dispõe acerca das emendas, verbis,

Art. 118. Emenda é a proposição apresentada 
como acessória de outra, sendo a principal qualquer 
uma dentre as referidas nas alíneas a  e do inciso I do 
art. 138.

§ 1° As emendas são supressivas, aglutinativas, 
substitutivas, modificativas ou aditivas.

§ 2° Emenda supressiva é a que manda erradicar 
qualquer parte de outra proposição.

[...]
3. O poder de emendar uma proposição é aquele 

que tem cada uma das Casas do Congresso Nacional 
objetivando promover a modificação do texto original, 
respeitados os limites constitucionais e regimentais, no 
exercício legítimo e constitucional da atividade legife-
rante. Na hipótese de uma das Casas virem a erradicar 
qualquer parte do projeto, seja expressão ou disposi-
tivo, essa supressão acarretará uma modificação no 
texto, que somente poderá ser levada a efeito por meio 
do instrumento da emenda.

4. Logo, projeto de lei aprovado na Casa iniciado-
ra e emendado na Casa revisora deverá retornar à 
Casa iniciadora. É o que se depreende da dicção 
do parágrafo único do art. 65 da Constituição Federal. 
Havendo qualquer supressão de dispositivo ou expres-
são constante de projeto de lei aprovado na Câmara 
dos Deputados, a supressão configurará, necessaria-
mente, uma “emenda supressiva”, devendo a matéria 
retomar à Casa iniciadora para discussão e votação 
da emenda.

5. Em que pese à interpretação supra, o Senado 
Federal encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei nº 
5.498/09 (PLC nº 141/09), com emendas, que foram 
aprovadas parcialmente, quando então a matéria foi 
remetida à sanção por meio da Mensagem nº 42/09.

6. Posto isso, /declaro prejudicada a presente 
Questão de Ordem, haja vista a perda de objeto.

Publique-se. Oficie-se.
Em 28-10-2009. –  Michel Temer, Pre-

sidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.134, DE 2009 
(Do Sr. Fernando Chiarelli)

Dispõe sobre a matrícula de pessoas 
portadoras de deficiência nas instituições 

de educação básica e superior e dá outras 
providências.

Despacho: Apense-se á (ao) PL-nº 
7.287/2006. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É gratuita e obrigatória, em todo o território 

nacional, a matrícula das crianças, jovens, adultos e 
idosos com deficiência nas instituições de educação 
infantil, fundamental e médio, regulares, especiais, 
técnicas e profissionalizantes, e nas de educação su-
perior, da rede pública e privada de ensino.

§ 1º A matrícula será preferencialmente asse-
gurada em estabelecimentos de ensino localizados 
nas proximidades da residência do deficiente, cujo 
endereço será obrigatoriamente comprovado por do-
cumentação pertinente.

§ 2º Quando e onde couber, os cidadãos com 
deficiência sujeitar-se-ão também, como os demais, 
às regras referentes aos exames de acesso.

§ 3º Para provimento das matrículas de que trata 
essa lei, as instituições de ensino privadas reservarão 
pelo menos 5% (cinco por cento) das vagas disponíveis 
nos períodos letivos para os alunos com deficiência.

Art. 2º Para garantir o acesso, a permanência e 
o bom aproveitamento do alunado com deficiência, 
as instituições e os respectivos sistemas de ensino, 
em todos os níveis, organizar-se-ão para atenderem 
os educandos com necessidades educacionais espe-
ciais, assegurando-lhes, na forma da lei, as condições 
infraestruturais, técnicas e pedagógicas necessárias 
para que tenham educação de qualidade.

Parágrafo Único. Serviços de educação e de aten-
ção especializada bem como os requisitos de acessibi-
lidade deverão ser assegurados a todos os que deles 
necessitem, na forma da lei. 

Art. 3º Será realizada no primeiro bimestre de 
cada ano a Semana Nacional de Mobilização para a 
Inclusão Educacional da Pessoa com Deficiência, com 
o objetivo de incentivar as famílias e a comunidade a 
promover as matrículas das crianças e jovens com 
deficiência que estão fora da escola.

Art. 4º Os estabelecimentos de ensino terão o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adaptarem 
ao disposto nesta lei.

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentá-
rias específicas, consignadas no Orçamento Geral da 
União, quando for o caso, ou serão compensadas com 
incentivos definidos em legislação pertinente.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a pre-
sente lei no prazo de 90 (noventa) dias, designando 
instância responsável pela fiscalização e aplicação de 
penalidades em casos de descumprimento. 
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Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Conforme a Constituição Federal, a educação é 
direito de todos e dever do Estado e da família, e visa 
ao desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação profissional 
para o trabalho. A Carta magna estabelece ainda que 
o ensino será ministrado, em todo o País, dentro do 
princípio da igualdade de condições para o acesso e 
a permanência na escola. Afirma como dever da fa-
mília, da sociedade e do Estado, assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à educação e a cultura, colocando-os a salvo de toda 
forma de negligência e discriminação. Tais garantias são 
especificadas no conjunto dos parágrafos e incisos do 
artigo 227, direcionados às pessoas com deficiência. 

Da mesma forma, a legislação infraconstitucio-
nal e de assistência social referida aos portadores de 
deficiência1 experimentou grande evolução, sobretu-
do a partir do final dos anos 90, assegurando ganhos 
sociais importantes para o segmento. No sentido da 
maior inclusão social dos portadores, destacam-se os 
avanços nas disposições sobre a Educação Especial 
principalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional, de 1996 (LDB) e no Plano Nacional de 
Educação (PNE), de 2001. Foram garantidos os direi-
tos à matrícula compulsória na rede regular pública de 
ensino básico, tanto quanto o acesso aos benefícios 
como material escolar, transporte, bolsa de estudo e 
merenda escolar, admitindo-se também a educação 
especial como modalidade complementar oferecida por 
instituições privadas especializadas, as quais, inclusive, 
vinham recebendo regularmente da União, de 1994 até 
2006, recursos públicos para custear suas atividades2. 
A educação especial foi definida como modalidade edu-
cacional a ser garantida em todos os níveis de ensino, 
e a ser prestada inclusive aos portadores de deficiência 
internados em hospitais por mais de um ano. Regras 
direcionadas às adaptações infra-estruturais, mate-
riais e humanas foram estabelecidas para assegurar 
o atendimento dos deficientes nas escolas regulares. 

1Na legislação atual, nos textos especializados e nas falas do pró-
prio segmento, utiliza-se a seguinte sinonímia: deficientes, pessoas 
portadoras de deficiência, portadores, PPDs, pessoas com neces-
sidades especiais, pessoas especiais. No âmbito educacional, é 
comum usar-se ainda o termo portador de necessidades educacio-
nais especiais (NEE).
2 Em 2008, após o advento do FUNDEB, cujos recursos repassados 
incluem parcela de suporte às matrículas de alunos deficientes, a 
Resolução nº 33/08 do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação suspendeu os repasses de re-
cursos federais, no âmbito do Programa de Complementação ao 
Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras 
de Deficiência (PAED), às escolas privadas sem fins lucrativos que 
atuam na educação especial. 

Em 11 de fevereiro de 2001, a Resolução CNE/
CEB Nº 2 instituiu as Diretrizes Nacionais para a Edu-
cação Especial na Educação Básica e no mesmo 
ano, o Plano Nacional de Educação, a partir de um 
diagnóstico que ressaltava a enorme precariedade do 
atendimento escolar dos portadores de necessidades 
educacionais especiais (NEE) no Brasil, estabeleceu 
diretrizes e objetivos, traduzidos em metas ambiciosas 
a atingir até 2010. 

Mas se é fato, por um lado, que tem havido evo-
lução normativa e mesmo social na direção da cida-
dania plena das pessoas com deficiência, por outro se 
constata que as metas estabelecidas para a inclusão 
educacional das pessoas com deficiência no Brasil 
estão longe de se aproximar do ideal ou do postula-
do nas leis, mesmo que ano a ano, esteja crescendo 
o número de matrículas inclusivas na rede pública de 
ensino fundamental, o número de escolas e de muni-
cípios que atendem deficientes em classes regulares. 
As escolas ainda não se aparelharam o suficiente 
quanto aos materiais didático-pedagógicos e às mu-
danças arquitetônicas para assegurarem acessibili-
dade, nem os professores tem sido suficientemente 
qualificados para as novas tarefas a desempenhar na 
escola pública, de modo a receberem adequadamente 
este alunado. As creches e escolas do ensino infantil 
exibem, em todo o Brasil, um número de matrículas de 
crianças deficientes ainda muitíssimo baixo. No ensino 
médio e técnico-profissionalizante e ainda no EJA, as 
matrículas, embora em crescimento, estão longe do 
desejável ou do correspondente à representatividade 
do segmento no conjunto da população. No ensino 
superior, poucas são as instituições com número ex-
pressivo de portadores em seus quadros docentes ou 
discentes. As universidades federais, que exibem um 
pequeno contingente de deficientes em seu alunado, 
só nos últimos anos desenvolve projetos de acessibili-
dade e de expansão do acesso desse público às suas 
classes. Em resumo, o quadro geral é que as metas 
de inclusão colocadas pelo PNE para a educação dos 
deficientes não realisticamente não têm condição de 
ser cumpridas nos prazos estipulados.

É verdade que o governo, no intuito de melhorar 
a situação, tem tomado providências para incentivar a 
inclusão educacional deste segmento. Entre as políticas 
afirmativas governamentais destaca-se o Programa 
Universidade para Todos – o ProUni – que desde 2005 
assegura a possibilidade de ingresso e de concessão 
de bolsas de estudo em instituições privadas de nível 
superior a alunos deficientes sem recursos para arcar 
com os custos das mensalidades. Reserva bolsas às 
pessoas com deficiência em percentual igual àquele 
de cidadãos deficientes por Unidade da Federação, 
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segundo o censo do IBGE/2000 e vale lembrar que o 
cotista também deve se enquadrar nos demais critérios 
de seleção do programa. As estatísticas de atendimento 
do Programa, conforme o MEC são as seguintes:

Atendimento de portadores de deficiência pelo 
ProUni – 2005/2009 (1º semestre)

Pessoas com Deficiência – 3.664 (0,68% do to-
tal)

Demais bolsistas – 537 467 (99,32%)
Total –  541.131 bolsistas ProUni
Fonte: SisProUni/MEC –  bolsistas 2005/2009-1º –  

4/5/09 (Dados da Ficha de Inscrição dos candidatos)
Trata-se de iniciativa importante, sem dúvida, 

mas ainda muito distante do atendimento ideal a este 
alunado, que não merece ter o ônus adicional de per-
manecer fora da escola e com baixa qualificação para 
o trabalho, por falta de maior apoio.

É no sentido de colaborar para o alcance destes 
altos objetivos de cidadania, por meio do aprimoramen-
to educacional das pessoas portadoras de deficiência, 
que venho propor aos meus pares esse projeto de lei, 
para o qual peço a aprovação de todos.

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2009. – 
Deputado Fernando Chiarelli.

PROJETO DE LEI Nº 6.217, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Concede anistia a policiais militares da 
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Despacho: Às Comissões de: Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado;  
Relações Exteriores e de Defesa Nacional 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 É concedida anistia aos policiais militares 

da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que par-
ticiparam do movimento reivindicatório por melhorias 
de vencimentos e de condições de trabalho, em abril 
e maio de 2007 e julho e agosto de 2008, com as as-
sembléias das associações que os congregam.

Art. 2º A anistia concedida por esta Lei atinge to-
dos os policiais militares da Polícia Militar do Estado de 
Mato Grosso que, no período de abril e maio de 2007 
e julho e agosto de 2008, tenham praticado quaisquer 
atos que impliquem em crime militar, falta ou transgres-
são disciplinar, em decorrência direta da participação 
no movimento reivindicatório referido no art. 1º.

Parágrafo único. A anistia de que trata esta Lei 
abrange tanto os crimes definidos no Código Penal 

Militar, quanto as condutas punidas, a qualquer título 
e com qualquer pena, pelos regulamentos disciplinares 
aplicados à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 
quer já tenham sido julgados definitivamente, quer 
estejam sendo apurados em ação penal, inquérito, ou 
quaisquer procedimentos, tais como dever de informar, 
justificativas, conselhos de disciplina, libelo acusatório 
ou outros semelhantes.

3º Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo se es-
pelhar em outras proposições que tramitam nesta Casa 
cujo objetivo é conceder anistia a policiais militares que 
participaram de movimento reivindicatório por melhorias 
de vencimentos e de condições de trabalho, com as 
assembléias das associações que os congregam. 

Embora a conduta dos policiais militares, quer se-
jam federais ou estaduais, devam ser norteadas pelos 
pilares da hierarquia e da disciplina, não se pode admi-
tir que lhes seja negado o direito básico de reivindicar 
melhores condições de trabalho e salariais, mormen-
te quando se tratar de compromisso já assumido por 
superior e descumprido.

Diante do exposto, peço o apoio dos nobres pa-
res na aprovação da proposição em tela. 

Sala das Sessões,  14 de outubro de 2009. – 
Deputada Eliene Lima.

PROJETO DE LEI Nº 6.222, DE 2009 
(Do Sr. Edmar Moreira)

Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
casas de shows, boates, salões de festas 
e estabelecimentos similares a exibir em 
suas dependências, advertência sobre o 
perigo da associação entre bebida alcoó-
lica e direção no trânsito.

Despacho: Apense-se ao PL nº 
4.534/2008. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões –  Art. 
24 II

 O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – As casas de shows, boates, salões de 

festas e estabelecimentos similares ficam obrigados 
a exibir em suas dependências, advertência sobre o 
perigo da associação entre bebida alcoólica e direção 
no trânsito.

Parágrafo Único – As advertências de que trata o 
caput deste artigo deverão ser educacionais e exibidas 
através de sistema de áudio e vídeo (telão).
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Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta 
lei sujeita o responsável pelo estabelecimento às se-
guintes penalidades:

I – suspensão temporária das atividades realiza-
das pelo estabelecimento, durante o prazo máximo de 
30 dias corridos, em caso de nova notificação;

II – cassação do alvará de funcionamento, após 
30 dias corridos da notificação a que se refere o inci-
so I deste artigo. 

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei 
indicando os órgãos responsáveis pela fiscalização.

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

 Justificação

O Projeto ora apresentado é de relevante valor 
social, tendo como objetivo a prevenção de acidentes 
no trânsito decorrentes da ingestão de bebida alcoó-
lica, desde o adolescente até o adulto.

Dirigir é, sobretudo um ato que exige extrema 
responsabilidade, pois o carro quando usado por pes-
soas irresponsáveis é uma arma contra a própria vida 
e das outras pessoas, e se a pessoa que estiver na 
direção do veículo ingeriu bebida alcoólica, este carro 
será uma bomba relógio. Estudos apontam a bebida 
alcoólica como o carrasco no trânsito.

Pesquisando notícias sobre acidentes de carro na 
modalidade supracitada, verifica-se que o órgão compe-
tente para divulgar política de educação para a seguran-
ça no trânsito, não possui verba para prosseguir nesta 
campanha. Isso é uma realidade, pois atualmente não 
existem propagandas veiculadas na mídia (TV, Rádio, 
Internet...), advertindo sobre a ingestão de bebidas e 
a direção no trânsito, pode-se citar até a famosa frase: 
“ Se beber não dirija, se dirigir não beba”.

O que acontece é que não basta que essas cam-
panhas sejam transmitidas apenas na mídia, pois quan-
do se está num bar, boate, casas de shows, ninguém 
lembrará da propaganda da tv, necessitando sim de 
um alerta quando estiver bebendo, para pelo menos 
não ingerir bebida alcoólica em excesso.

Destaca-se que nas casas de shows, boates e 
outros, a bebida alcoólica é paga e nos salões de festas 
a bebida é gratuita, o que contribui para um consumo 
exagerado. Daí a necessidade de alcançar os salões 
de festas com esta lei.

Para ilustrar essa justificativa, traz-se alguns da-
dos estatísticos:

Quantas doses de álcool aumentam o risco de 
acidentes em relação à pessoa sóbria:

1 dose aumenta em 1,4 vez
3 doses aumentam 11,1 vezes o risco
5 doses aumentam 48 vezes o risco

copos de cerveja ou 3 cálices de vinho ou 2 doses 
de uísque configuram em 1.0g/l a 1.9g/l que causam 
ao sujeito: estado de euforia, humor instável, diminui-
ção dos reflexos, prejuízo da visão periférica (o que 
acarreta risco de colisões em ultrapassagens), na co-
ordenação motora e dificuldade para adaptar a vista 
a diferenças de luminosidade.

Pelos motivos acima expostos, solicito o apoio 
dos Nobres Colegas para a aprovação da presente 
proposição.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Edmar Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 6.229, DE 2009 
(Do Sr. Antônio Roberto)

Dispõe sobre o atendimento psico-
lógico para as gestantes nas unidades de 
saúde componentes do Sistema Único de 
Saúde –  SUS.

Despacho: Apense-se á(ao) PL nº 5.981/2009.  
por Oportuno, Revejo O Despacho Aposto ao 
PL nº 5.981/09 Para Determinar a Inclusão da 
CFT, que se Pronunciará Quanto aos Aspectos 
Financeiros e Orçamentários. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões –  Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei institui o atendimento psicológico 

obrigatório para as gestantes no âmbito do Sistema 
Único de Saúde –SUS.

Art. 2º. Todas as unidades componentes do Sis-
tema Único de Saúde que realizam serviços de acom-
panhamento gestacional ficam obrigadas a oferecer 
atendimento psicológico às gestantes durante todo o 
período pré-natal.

Parágrafo único. O atendimento de que trata o 
caput deverá ser prolongado, após o parto e pelo perí-
odo que se fizer necessário, caso haja indicação clínica 
para a prorrogação, devidamente atestada em laudo 
elaborado pelo psicológo responsável. 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor 180 (cento e oiten-
ta) dias após a data de sua publicação.

Justificação

A gravidez é uma condição que traz profundas 
alterações nas mulheres. Além das mudanças físicas, 
das oscilações hormonais e das pressões culturais, du-
rante o período gestacional as mulheres experimentam 
diferentes emoções. Ocorre o aumento da sensibilidade 
e alterações de humor, com períodos depressivos e de 
baixa auto-estima. Os temores também são recorrentes, 
como medo da morte, de não poder amamentar, das 
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alterações bruscas na rotina, de problemas de saúde 
do feto, entre outros. A ansiedade alta, uma combina-
ção complexa de sentimentos de medo, apreensão e 
preocupação, torna-se uma constante durante toda a 
gestação.

Essas alterações psíquicas precisam ser consi-
deradas, do primeiro ao último trimestre gestacional. O 
organismo humano constitui um todo intercomunican-
te, um sistema. Há interações entre a mente e o corpo 
que modulam diversos processos orgânicos e podem 
influenciar algumas manifestações físicas.

Portanto, os aspectos psicológicos envolvidos 
em uma gravidez precisam ser monitorados e trata-
dos adequadamente quando representarem aspectos 
patológicos. Isso é essencial para a saúde da mãe e 
da criança. Distúrbios psicológicos que incidem nes-
sa fase podem gerar alterações no feto que serão de-
terminantes na formação do indivíduo adulto. Muitos 
problemas que os indivíduos apresentam ao longo de 
seu desenvolvimento podem ser causados pelos dis-
túrbios psíquicos enfrentados pela sua mãe na fase 
da gestação.

Dessa forma, realizar um acompanhamento psi-
cológico das gestantes, durante o pré-natal e pós-parto, 
pode propiciar uma maior proteção e promoção da 
saúde das mães e de seus bebês. O desenvolvimen-
to da criança também será melhor, tendo em vista a 
base emocional construída ao seu redor. As grávidas 
estarão mais preparadas para assumir em sua pleni-
tude a nobre função de ser mãe e, consequentemen-
te, propiciar uma maior proteção ao crescimento de 
seus filhos.

Tais vantagens são extremamente positivas para o 
sistema público de saúde. A tendência, no longo prazo, 
é a diminuição de problemas de saúde apresentados 
pelas mães e seus filhos, desde a gestação até a fase 
adulta. Isso pode se traduzir em menos intervenções 
médicas e de outros serviços de saúde. As unidades do 
SUS poderão utilizar seus recursos de forma mais efi-
ciente em resposta aos anseios da sociedade. Ao final, 
todos podem ser beneficiados com essa medida.

Assim, do ponto de vista da saúde pública e do 
interesse coletivo, o atendimento psicológico ora pre-
tendido revela-se bastante meritório. Por isso, solicito 
o apoio dos demais Parlamentares para a aprovação 
do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Antônio Roberto .

PROJETO DE LEI Nº 6.234, DE 2009  
(Do Sr. Maurício Trindade)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
devolução do valor referente à matrícula 

em caso de desistência do curso de ensino 
superior pelo aluno.

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura;  Defesa do Consumidor e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd). 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições de ensino superior ficam 

obrigadas a ressarcir o candidato que desista do curso 
até o dia do início das aulas, o valor pago referente à 
matrícula, no ato da formalização da desistência, des-
contada a taxa de administração.

Parágrafo Único: A taxa de administração cobra-
da pela instituição não poderá ter valor acima de 10% 
do valor da matrícula.

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei 
acarretará ao infrator a restituição, em dobro, do va-
lor devido.

Art. 3º Esta Lei poderá ser regulamentada para 
garantir a sua execução.

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

Justificação

Tornou-se prática comum de universidades efetu-
arem a matrícula de seus alunos antes da realização 
de exames vestibulares em outras faculdades existen-
tes, exigindo na realização da matrícula, o pagamento 
equivalente a uma mensalidade, referente às disciplinas 
obrigatórias do primeiro semestre.

Porém, muitas vezes o candidato já matriculado 
em uma determinada universidade consegue aprova-
ção em outra instituição de ensino superior, vindo a 
optar por cursar nessa segunda faculdade.

Além disso, o valor já pago quando da efetivação 
da matrícula não é devolvido integralmente ao candi-
dato, que não pode ser coagido, como ocorre atual-
mente, a pagar antecipadamente para garantir a sua 
vaga na universidade.

Com esta proposição, busca-se que o valor re-
lativo à matrícula em uma universidade despendido 
pelo candidato que desejar cursar em outra institui-
ção, seja devolvido de forma integral, até a data do 
início das aulas.

O ressarcimento do valor pago de um serviço 
que o consumidor não virá a utilizar está previsto no 
art. 49 do Código de Defesa do Consumidor já que a 
este é permitido exercer o direito de arrependimento 
e requerer a devolução do valor pago na matrícula de 
uma universidade que não irá cursar.

Sala das Sessões 14 de outubro de 2009. – De-
putado Mauricio Trindade.
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PROJETO DE LEI Nº 6.236, DE 2009  
(Do Sr. Vital do Rêgo Filho)

Dispõe sobre o Imposto sobre Opera-
ções de Crédito, Câmbio e Seguro ou relati-
vas a Títulos ou Valores Mobiliários –  IOF. 

Despacho: Às Comissões de: Defesa 
do Consumidor; inanças e Tributação (Mérito 
e Art. 54, Ricd) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 Ricd). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões –  Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei determina a devolução proporcio-

nal do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 
e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 
– IOF cobrado nas operações de crédito e financia-
mento por prazo certo e determinado, quando houver 
a quitação antecipada do respectivo empréstimo ou 
financiamento.

Art.2º Nas hipóteses de quitação antecipada 
de operações de crédito e financiamento concedidos 
por prazo certo e determinado, o contribuinte fará jus 
à restituição do IOF cobrado na operação, de forma 
proporcional ao período de tempo da antecipação em 
relação ao prazo certo e determinado da operação.

§ 1º A restituição será efetuada:
I – mediante pedido feito pela instituição financeira 

que aceitar a quitação antecipada da operação; 
II – em até três meses contados da data do pe-

dido de restituição feito na forma do inciso anterior, 
diretamente à instituição financeira requerente, que 
se obrigará a efetuar o pagamento do valor restituído 
ao contribuinte em até três dias úteis.

Art. 3º A restituição de que trata esta Lei fica 
condicionada à verificação da inexistência de débitos 
vencidos e não pagos para com a União. 

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

Justificação

O IOF incidente sobre operações de crédito e fi-
nanciamento por prazo certo e determinado é cobrado 
no ato da liberação do valor correspondente e não exis-
te a possibilidade de devolução proporcional do tributo 
no caso de quitação antecipada da operação.

Nesse contexto, o presente projeto de lei visa a 
estabelecer que, nas hipóteses de quitação antecipada 
de operações de crédito e financiamento concedidos 
por prazo certo e determinado, o contribuinte fará jus 
à restituição do IOF cobrado na operação, de forma 

proporcional ao período de tempo da antecipação em 
relação ao prazo certo e determinado da operação.

Por se tratar de proposta que visa a proporcionar 
justiça fiscal aos contribuintes brasileiros, esperamos 
contar com o apoio de nossos eminentes Pares para 
a sua aprovação.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2009. – 
Deputado Vital do Rêgo Filho.

PROJETO DE LEI N.º 6.238, DE 2009  
(Do Sr. Paulo Piau)

Institui a Lei Ambiental Rural Brasileira 
e revoga a Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965.

Despacho: Apense-se á(ao) PL-nº 
1.876/1999.  

Apreciação:
Proposição sujeita à apreciação do Ple-

nário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei, autodenominada Lei Ambiental 

Rural Brasileira, estabelece medidas para a proteção 
das florestas e demais formas de vegetação situadas 
fora de áreas urbanas consolidadas.

§ 1º A aplicação do disposto nesta Lei dar-se-á 
sem prejuízo das normas que regulam o processo de 
licenciamento ambiental de atividades agrosilvopasto-
ris ou outras atividades direcionadas ao uso sustentá-
vel dos recursos naturais, bem como das normas que 
regulam o uso de agrotóxicos e outras aplicáveis ao 
imóvel rural.

§ 2º A proteção das florestas e demais formas de 
vegetação em áreas urbanas consolidadas será regida 
por lei específica, salvo nos dispositivos explicitados 
por esta Lei como aplicados também a elas.

Art. 2º As florestas existentes no território nacio-
nal e as demais formas de vegetação, reconhecidas 
de utilidade às terras que revestem, são bens de inte-
resse comum a todos os habitantes do País, exercen-
do-se os direitos de propriedade com as limitações 
que a legislação em geral e especialmente esta Lei 
estabelecem.

§ 1º A preservação, conservação e recuperação 
do meio ambiente ecologicamente equilibrado cons-
tituem responsabilidade coletiva de toda a sociedade 
brasileira.

§ 2º As ações ou omissões contrárias às disposi-
ções desta Lei na utilização e exploração das florestas 
e demais formas de vegetação são consideradas uso 
nocivo da propriedade, aplicando-se, para o caso, o 
procedimento sumário previsto no art. 275, inciso II, 
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da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil).

§ 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I – área de preservação permanente: área pro-

tegida nos termos dos arts. 4º e 5º desta Lei, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, o solo, 
a estabilidade do terreno, a biodiversidade, o fluxo 
gênico de fauna e flora e assegurar o bem-estar das 
populações humanas;

II – área urbana consolidada: a porção da zona 
urbana, definida pelo plano diretor ou pela lei municipal 
que estabelecer o zoneamento urbano, com densida-
de demográfica superior a 50 (cinqüenta) habitantes 
por hectare e malha viária implantada, e que tenha, 
no mínimo, dois dos seguintes equipamentos de infra-
estrutura urbana implantados:

sistema de manejo de águas pluviais;
disposição adequada de esgoto sanitário;
abastecimento de água potável;
distribuição de energia elétrica;
coleta de resíduos sólidos;
III – licença ambiental rural: ato administrativo pelo 

qual o órgão ambiental estadual competente estabe-
lece as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que devem ser obedecidas para implantar, 
ampliar ou manter atividades agrosilvopastoris ou ou-
tras atividades direcionadas ao uso sustentável dos 
recursos naturais;

IV – reserva ambiental: área cuja proteção am-
biental é necessária tendo em vista o uso sustentável 
dos recursos naturais, a conservação e reabilitação 
dos processos ecológicos, a conservação da biodi-
versidade e o abrigo e proteção de fauna e flora nati-
vas, definida na licença ambiental rural, observados 
os corredores ecológicos e o zoneamento ecológico-
econômico aprovado por lei estadual, sem prejuízo 
da área de preservação permanente e das unidades 
de conservação reguladas pela Lei nº 9.985, de 18 de 
julho de 2000;

V – utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e prote-

ção sanitária;
b) as obras essenciais de infraestrutura destina-

das aos serviços públicos de transporte, saneamento 
e energia e aos serviços de telecomunicações e de 
radiodifusão;

c) demais obras, planos, atividades ou projetos 
previstos em resolução do conselho estadual de meio 
ambiente, assegurada a participação paritária no órgão 
colegiado de representantes governamentais e não-
governamentais, incluindo entidades ambientalistas e 
setor produtivo;

VI – interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da 

integridade da vegetação nativa, tais como: prevenção, 
combate e controle do fogo, controle da erosão, erradi-
cação de plantas invasoras e proteção de plantios com 
espécies nativas, conforme resolução do órgão cole-
giado referido no inciso IV, alínea “c”, deste artigo;

b) as atividades de manejo agroflorestal sustentá-
vel praticadas na pequena propriedade ou posse rural 
familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal 
e não prejudiquem a função ambiental da área;

c) demais obras, planos, atividades ou projetos 
definidos em resolução do órgão colegiado referido no 
inciso IV, alínea “c”, deste artigo; 

VII – Amazônia Legal: a área definida no art. 2º da 
Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007.

Art. 3º Fica instituído o Fundo Ambiental Rural 
Brasileiro, com a incumbência de apoiar os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios na governança do 
processo de desenvolvimento sustentável e a remu-
nerar os produtores rurais pelos serviços ambientais 
prestados à sociedade.

§ 1º Integram o Fundo Ambiental Rural Brasileiro 
os seguintes recursos:

I – dotações do Orçamento Geral da União;
II – recursos provenientes de empréstimos ex-

ternos e internos;
III – contribuições e doações de pessoas físicas 

ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação 
nacionais ou internacionais;

IV – recursos provenientes de iniciativas de re-
dução de emissões de carbono oriundas do desma-
tamento que lhe vierem a ser destinados, na forma 
prevista em lei;

V – receitas operacionais e patrimoniais de ope-
rações realizadas com seus recursos; 

VI – receitas decorrentes da alienação dos imó-
veis da União que lhe vierem a ser destinadas;

VII – outros recursos que lhe vierem a ser des-
tinados.

§ 2º O Fundo Ambiental Rural Brasileiro será ge-
rido por um comitê gestor com participação paritária de 
representantes governamentais e não-governamentais, 
incluindo entidades ambientalistas e setor produtivo, 
conforme definido em regulamento.

Art. 4º Consideram-se de preservação perma-
nente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais 
formas de vegetação situadas:

I – em faixa marginal ao longo dos rios ou de 
qualquer curso d’água;

II – ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios 
d’água naturais ou artificiais;
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III – nas nascentes, e nos chamados “olhos 
d’água”, qualquer que seja a sua situação topográ-
fica;

IV – nos morros, montes, montanhas e serras;
V – nas encostas ou partes destas;
VI – nas restingas;
VII – nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a 

partir da linha de ruptura do relevo;
VIII – em áreas de altitude elevada.
§ 1º Os Estados e o Distrito Federal, em face de 

suas peculiaridades locais, deverão delimitar por lei as 
áreas de preservação permanente previstas no caput 
deste artigo e seus incisos e definir os parâmetros de 
proteção e regime de uso a elas aplicável. 

§ 2º A delimitação prevista no § 1º deste artigo 
será fundamentada em pesquisa de instituição pública 
de reconhecida capacitação técnica ou em zoneamento 
econômico-ecológico estadual, considerando os aspec-
tos ambiental, social e econômico, bem como o plano 
dee bacia hidrográfica previsto pela Lei nº 9.433, de 8 
de janeiro de 1997.

Art. 5º Consideram-se, ainda, de preservação 
permanente, quando assim declaradas por ato espe-
cífico do Poder Público, as florestas e demais formas 
de vegetação natural destinadas a:

I – atenuar a erosão do solo;
II – fixar dunas;
III – formar faixas de proteção ao longo de rodo-

vias e ferrovias;
IV – auxiliar a defesa do território nacional, a cri-

tério das autoridades da área de defesa nacional;
V – proteger sítios de excepcional beleza ou de 

valor científico ou histórico;
VI – abrigar exemplares da fauna ou flora ame-

açados de extinção;
VII – assegurar condições de bem-estar públi-

co.
Art. 6º A exploração dos recursos florestais em 

terras indígenas somente poderá ser realizada pelas 
comunidades indígenas em regime de manejo florestal 
sustentável, para atender a sua subsistência, respei-
tados os arts. 4º e 5º desta Lei.

Art. 7º A supressão de vegetação em área de 
preservação permanente somente poderá ser auto-
rizada em caso de utilidade pública ou de interesse 
social, devidamente caracterizados e motivados em 
procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento 
proposto.

§ 1º A supressão de que trata o caput deste arti-
go dependerá de autorização do órgão ambiental res-
ponsável pelo licenciamento do empreendimento que 
demanda a supressão de vegetação, nos termos da 

lei complementar prevista no art. 23, incisos VI e VII, 
e parágrafo único, da Constituição Federal.

§ 2º O órgão ambiental competente poderá au-
torizar a supressão eventual e de baixo impacto am-
biental, assim definido em regulamento, da vegetação 
em área de preservação.

§ 3º O órgão ambiental competente indicará, pre-
viamente à emissão da autorização para a supressão 
de vegetação em área de preservação permanente, as 
medidas mitigadoras e compensatórias que deverão 
ser adotadas pelo empreendedor.

§ 4º Na implantação de reservatório artificial, é 
obrigatória a desapropriação ou aquisição, pelo em-
preendedor, da área de preservação permanente cria-
da no seu entorno, cujos parâmetros e regime de uso 
serão definidos por regulamento. 

§ 5º Em áreas urbanas consolidadas, admite-se o 
uso da área de preservação permanente para ativida-
des educativas e de lazer, assegurada a manutenção 
de vegetação que garanta o alcance dos objetivos de 
proteção dos corpos d’água, encostas e outras situa-
ções previstas nos arts. 4º e 5º desta Lei. 

Art. 8° Qualquer árvore poderá ser declarada 
imune de corte, mediante ato do Poder Público, por 
motivo de sua localização, raridade, beleza ou condi-
ção de porta-sementes.

Art. 9º Nos planos de colonização rural e de refor-
ma agrária, não devem ser incluídas nas áreas previs-
tas para cultivo as áreas de preservação permanente 
de que trata esta Lei, nem as florestas necessárias ao 
abastecimento local ou nacional de madeiras e outros 
produtos florestais.

Art. 10. Nas florestas plantadas, não considera-
das de preservação permanente, é livre a extração 
de lenha e demais produtos florestais ou a fabricação 
de carvão.

Parágrafo único. Nas florestas não enquadradas 
no caput, a extração de lenha e demais produtos flo-
restais ou a fabricação de carvão dependerão de nor-
ma estabelecida em ato do Poder Público estadual, 
em obediência a prescrições ditadas pela técnica e 
às peculiaridades locais.

Art. 11. O comércio de plantas vivas, oriundas de 
florestas nativas, dependerá de licença da autoridade 
competente.

Art. 12. Salvaguardadas as normas de proteção 
das áreas de preservação permanente, da vegetação 
nativa do Bioma Mata Atlântica ou outra vegetação 
sujeita a regime de utilização limitada ou objeto de le-
gislação específica, o órgão ambiental estadual com-
petente definirá, na licença ambiental rural, nos termos 
do art. 2º, § 3º, inciso III, desta Lei, os imóveis em que 
se demanda manutenção de reserva ambiental.
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§ 1º Na definição da reserva ambiental na forma 
do caput deste artigo, serão observados os seguintes 
percentuais mínimos de área protegida, em relação a 
cada Estado:

I – cinquenta por cento da área do bioma Floresta 
Amazônica, na Amazônia Legal;

II – trinta por cento da área do bioma Cerrado, 
na Amazônia Legal;

III – vinte por cento da área de cada bioma, nas 
demais regiões do País.

§ 2º A vegetação da reserva ambiental não pode 
ser objeto de corte raso, podendo apenas ser utilizada 
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo 
com princípios e critérios técnicos e científicos esta-
belecidos em regulamento, sem prejuízo das demais 
normas específicas.

§ 3º As áreas de preservação permanente podem 
ser computadas para efeito do cálculo dos percentuais 
previstos nos incisos I a III do § 1º deste artigo, asse-
gurada a observância de suas regras de proteção e 
não se lhes aplicando o disposto no § 2º.

§ 4º O órgão ambiental estadual competente, 
mediante convênio, pode delegar ao órgão ambiental 
municipal ou a outra instituição devidamente habili-
tada atribuições relacionadas à definição da reserva 
ambiental ou à licença ambiental rural.

§ 5º A área de reserva ambiental deve ser aver-
bada na matrícula do imóvel no registro de imóveis 
competente, sendo vedada a alteração de sua desti-
nação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de 
desmembramento ou de retificação da área.

§ 6º A averbação da reserva deve ser realizada 
de ofício pelo registro de imóveis competente, indepen-
dentemente do pagamento de custas e emolumentos, 
devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurí-
dico, quando necessário.

§ 7º Na posse, a reserva ambiental é assegurada 
por termo de ajustamento de conduta firmado entre o 
possuidor e o órgão ambiental estadual competente, 
com força de título executivo extrajudicial e contendo, 
no mínimo, a localização da reserva ambiental, suas 
características ecológicas básicas e a proibição de 
supressão a corte raso de sua vegetação, aplicando-
se, no que couber, as mesmas disposições previstas 
nesta Lei para a propriedade rural.

§ 8º Poderá ser instituída reserva ambiental em 
regime de condomínio entre mais de uma proprieda-
de, respeitado o percentual mínimo estabelecido nos 
incisos I a III do § 1º deste artigo e demais disposições 
deste artigo e assegurada a devida averbação com 
relação a todos os imóveis envolvidos.

Art. 13. Além dos preceitos gerais a que está 
sujeita a utilização das florestas, o Poder Público es-
tadual poderá:

I – prescrever outras normas que atendam às 
peculiaridades locais;

II – proibir ou limitar o corte das espécies vegetais 
raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extin-
ção, bem como as espécies necessárias à subsistên-
cia das populações extrativistas, delimitando as áreas 
compreendidas no ato, fazendo depender de licença 
prévia, nessas áreas, o corte de outras espécies;

III – prescrever normas quanto ao registro de 
pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à extra-
ção, indústria e comércio de produtos ou subprodutos 
florestais.

Art. 14. São de responsabilidade dos produtores 
rurais brasileiros o adequado uso, manejo e conserva-
ção das áreas em sistema de produção agropecuária, 
assim como o uso adequado de técnicas de engenharia 
na construção de edificações e estradas rurais dentro 
da propriedade rural.

Parágrafo único. É de responsabilidade do Poder 
Público o uso adequado de técnicas de engenharia na 
abertura e conservação de estradas vicinais no meio 
rural brasileiro.

Art. 15. Nas terras de propriedade privada, onde 
seja necessário o florestamento ou o reflorestamento 
das áreas de preservação permanente, o Poder Público 
Estadual e Municipal poderá fazê-lo sem desapropriá-
las, se não o fizer o proprietário.

Parágrafo único. Se tais áreas estiverem sendo 
utilizadas com culturas, o proprietário deverá ser in-
denizado de seu valor, ponderados o fato de a cultura 
em questão ser temporária ou permanente.

Art. 16. A exploração de florestas e formações 
sucessoras, tanto de domínio público como de domínio 
privado, dependerá de prévia aprovação pelo órgão am-
biental estadual competente, bem como da adoção de 
técnicas de condução, exploração, reposição florestal 
e manejo compatíveis com os variados ecossistemas 
que a cobertura arbórea forme.

§ 1º Compete ao órgão ambiental federal a apro-
vação de que trata o caput deste artigo:

I – nas florestas públicas de domínio da União;
II – nas unidades de conservação criadas pela 

União;
III – nos empreendimentos potencialmente cau-

sadores de impacto ambiental nacional ou regional, 
definidos em ato normativo do órgão ambiental fede-
ral competente.

§ 2º Compete ao órgão ambiental municipal com-
petente a aprovação de que trata o caput:
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I – nas florestas públicas de domínio do Muni-
cípio;

II – nas unidades de conservação criadas pelo 
Município;

III – nos casos que lhe forem delegados por con-
vênio ou outro instrumento admissível, ouvidos, quando 
couber, os órgãos competentes da União, dos Estados 
e do Distrito Federal.

Art. 17. As empresas industriais que consumirem 
grande quantidade de matéria-prima florestal deverão 
demonstrar ao órgão ambiental estadual competente 
seu autossuprimento, a partir de florestas plantadas 
em terras próprias ou de terceiros.

Parágrafo único. O regulamento disporá sobre 
as condições e prazos a serem obedecidos tendo em 
vista o disposto no caput deste artigo.

Art. 18. Na reposição florestal, qualquer que seja 
o fundamento de sua exigência, deverão ser prioriza-
dos projetos que contemplem a utilização de espécies 
nativas.

Art. 19. A União, diretamente, por meio do órgão 
executivo específico, bem como os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, fiscalizarão a aplicação das 
normas desta Lei, podendo, para tanto, criar os servi-
ços indispensáveis. 

§ 1º Nas áreas urbanas consolidadas, a fiscali-
zação é da competência dos municípios, atuando os 
Estados e a União supletivamente.

§ 2º A fiscalização e a guarda das florestas pelos 
serviços especializados não excluem a ação da auto-
ridade policial por iniciativa própria.

§ 3º Os funcionários encarregadas da fiscalização 
e guarda das florestas, no exercício de suas funções, 
são equiparados aos agentes de segurança pública, 
sendo-lhes assegurado o porte de armas. 

§ 4º Em caso de incêndio na área rural, que não 
se possa extinguir com os recursos ordinários, compete 
não só aos funcionários encarregados da fiscalização 
e guarda das florestas, como a qualquer outra autori-
dade pública, requisitar os meios materiais e convocar 
os homens em condições de prestar auxílio. 

Art. 20. Fica instituída a Cota de Reserva Flores-
tal (CRF), título representativo de vegetação nativa sob 
regime de servidão florestal, de reserva particular do 
patrimônio natural ou de reserva ambiental instituída 
voluntariamente além das exigidas na forma do art. 12 
desta Lei, na forma do regulamento.

Parágrafo único. O regulamento disporá sobre as 
características, natureza e prazo de validade do título 
de que trata este artigo, assim como os mecanismos 
que assegurem ao seu adquirente a existência e a 
conservação da vegetação objeto do título.

Art. 21. É proibido o uso de fogo nas florestas e 
demais formas de vegetação.

Parágrafo único. Se peculiaridades locais ou regio-
nais justificarem o emprego do fogo em práticas agro-
pastoris ou florestais, a permissão será estabelecida 
em ato do Poder Público, circunscrevendo as áreas e 
estabelecendo as normas de precaução.

Art. 22. Ficam obrigados a registro no Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) os estabelecimentos comerciais 
responsáveis pela comercialização de moto-serras, bem 
como aqueles que adquirirem esse equipamento. 

§ 1º A licença para o porte e uso de moto-serras 
será renovada a cada 2 (dois) anos perante o Ibama.

§ 2º Os fabricantes de moto-serras ficam obriga-
dos a imprimir, em local visível desse equipamento, nu-
meração cuja seqüência será encaminhada ao Ibama 
e constará nas correspondentes notas fiscais.

Art. 23. As infrações ao disposto nesta Lei su-
jeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às 
penalidades estabelecidas na Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, e em seu regulamento.

Art. 24. No caso de o proprietário ou possuidor 
de imóvel rural, na data de publicação desta Lei, ter 
área de floresta ou outra forma de vegetação nativa 
em extensão inferior ao da reserva legal definida na 
forma do art. 12, devem ser adotadas as seguintes al-
ternativas, isolada ou conjuntamente:

I – recompor a reserva ambiental de sua pro-
priedade mediante o plantio, a cada três anos, de, no 
mínimo, 20% (vinte por cento) da área total necessária 
à sua complementação, com espécies nativas, de acor-
do com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental 
estadual competente;

II – conduzir a regeneração natural da reserva 
ambiental;

III – compensar a reserva ambiental por outra área 
equivalente em importância ecológica e extensão, des-
de que pertença ao mesmo bioma e ao mesmo Estado, 
conforme critérios estabelecidos em regulamento.

§ 1º Na recomposição de que trata o inciso I do 
caput deste artigo, o órgão ambiental estadual com-
petente deve apoiar tecnicamente a pequena proprie-
dade ou posse rural familiar.

§ 2º A recomposição de que trata o inciso I do 
caput deste artigo pode ser realizada mediante o plan-
tio temporário de espécies exóticas como pioneiras, 
visando a restauração do ecossistema original, de 
acordo com critérios técnicos gerais estabelecidos 
em regulamento.

§ 3º A regeneração de que trata o inciso II do 
caput deste artigo será autorizada, pelo órgão am-
biental estadual competente, quando sua viabilidade 
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for comprovada por laudo técnico, podendo ser exigido 
o isolamento da área.

§ 4º A compensação de que trata o inciso III do 
caput deste artigo será submetida à aprovação pelo 
órgão ambiental estadual competente e poderá ser 
implementada mediante o arrendamento de área sob 
regime de servidão florestal ou reserva ambiental, ou 
aquisição de cotas de reserva florestal.

§ 5º O proprietário rural poderá ser desonerado 
das obrigações previstas neste artigo mediante a do-
ação ao órgão ambiental competente de área localiza-
da no interior de unidade de conservação de domínio 
público, pendente de regularização fundiária, ou em 
sua zona de amortecimento, respeitados os critérios 
previstos no inciso III do caput deste artigo.

Art. 25. Fica suspensa, pelo período de até 10 
(dez) anos a contar da data de entrada em vigor desta 
Lei, a emissão de autorizações de supressão de ve-
getação nativa para a conversão de novas áreas para 
fins agrosilvopastoris, garantida a continuidade das 
atividades nas áreas com uso rural consolidado.

§ 1º Durante o período a que se refere o caput 
deste artigo deverão ser criados por regulamento e 
implantados mecanismos de compensação financeira 
para os produtores que mantiveram cobertura florestal 
nas propriedades, mediante programas de pagamento 
por serviços ambientais.

§ 2º A compensação financeira a que se refere o 
§ 1º deste artigo corresponderá a uma bonificação pela 
manutenção das áreas de preservação permanente e 
ao custo de oportunidade de manutenção de reservas 
ambientais em áreas de interesse ambiental aptas à 
produção agropecuária.

§ 3º Será assegurada a oitiva de representantes 
dos produtores rurais no processo de elaboração do 
regulamento previsto no § 1º deste artigo.

Art. 26. O Poder Executivo regulamentará a pre-
sente Lei, no que for julgado necessário à sua exe-
cução. 

Art. 27. Esta Lei entrará em vigor 180 (cento e 
oitenta) dias após sua publicação.

Art. 28. Revoga-se a Lei nº 4.771, de 15 de se-
tembro de 1965.

Justificação

A Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965, formu-
lada com a predominância da ideologia sobre a ciência, 
tem gerado uma distância crescente entre legitimidade 
e legalidade no uso e ocupação das terras.

Embora existam várias leis e iniciativas que visem 
à proteção ambiental, em geral elas não contempla-
ram as realidades socioeconômicas existentes, nem a 
trajetória da ocupação do Brasil. Por isso mesmo não 

são eficazes. Além disso, a perda de governança e 
os conflitos territoriais tendem a agravar-se cada vez 
mais devido à demanda adicional por novas terras por 
parte de vários segmentos da sociedade, em especial 
no que toca à produção agropecuária necessária para 
manter o desenvolvimento do país.

A construção de novos conceitos ambientais 
demanda a adequação legal da disponibilidade de 
territórios conforme embasamento técnico-científico, 
de forma condizente com as demandas por disponi-
bilidade de terras e mantido equilíbrio entre proteção 
e produção.

Considerando o pacto federativo estruturado na 
forma da Constituição Federal, a competência legislati-
va da União deve estar limitada ao estabelecimento de 
normas gerais sobre a proteção das florestas e demais 
formas de vegetação. Nesse espírito, o presente pro-
jeto pretende instituir as diretrizes gerais da legislação 
direcionada à proteção das florestas e demais formas 
de vegetação sobretudo na área rural, incumbindo aos 
Estados a regulamentação específica segundo suas 
peculiaridades.

Apresentam-se numerosos e importantes aper-
feiçoamentos em relação ao atual Código Florestal, 
mantendo-se o respeito pleno ao paradigma do de-
senvolvimento sustentável. As áreas de preservação 
permanente continuarão a ser observadas, mas com 
base em regras que respeitem os ditames da técni-
ca. A atual reserva legal é transformada em reserva 
ambiental, novo instituto no qual fica explícita a pos-
sibilidade de uso sustentável. Além disso, a lógica 
de exigência dessas áreas protegidas é deslocada 
do imóvel rural individualizado para o bioma, ob-
servando-se tanto os corredores ecológicos quanto 
o zoneamento ecológico-econômico. Dessa forma, 
reforça-se a ótica ambiental nessa exigência, o que 
assume ainda maior vigor mediante seu vínculo ao 
processo de licenciamento ambiental das atividades 
agrosilvopastoris.

Outrossim, fica instituído o Fundo Ambiental Rural 
Brasileiro, com a incumbência de apoiar os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios na governança do 
processo de desenvolvimento sustentável e a remu-
nerar os produtores rurais pelos serviços ambientais 
prestados à sociedade.

Em face da enorme relevância dos temas aqui 
tratados, conta-se, desde já, com o pleno apoio de 
nossos ilustres Pares para que as propostas em tela 
sejam incluídas nos debates já em andamento sobre 
a legislação ambiental brasileira.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2009. – 
Deputado Paulo Piau.
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PROJETO DE LEI Nº 6.240, DE 2009 
(Do Sr. Betinho Rosado)

Define a participação do Advogado e 
da Advogada no processo constitucional 
concentrado.

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões –  Art. 
24 II

Art. 1º –  O Advogado e a Advogada participa-
rão de todas as fases do processo constitucional con-
centrado.

Art. 2º –  Entende-se por processo constitucional 
concentrado o conjunto das ações de controle: Ação 
Direta de Inconstitucionalidade – ADI; Ação Declaratória 
de Constitucionalidade – ADC; Ação de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental – ADPF e Reclamação.

Art. 3º –  Quando houver vários processos e 
vários Advogados, as partes escolherão, de comum 
acordo, o Advogado ou a Advogada que fará a sus-
tentação oral.

Art. 4º –  Esta lei entrará em vigor, na data da sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

Justificação

A Participação do Advogado e da Advogada no 
Processo Constitucional

Paulo Lopo Saraiva
Advogado e Professor
Doutor em Direito Constitucional pela PUC/SP
Pós-Doutorado em Direito Constitucional pela 

Universidade de Coimbra
Abril/2009

À Guisa de Introdução

O presente ensaio surgiu da nossa atuação advo-
catícia, em defesa das filiadas e dos filiados ao SINDI-
FORT – Sindicato dos Servidores Públicos do Município 
de Fortaleza, na ADPF 134, perante o STF.

A ação impetrada pelo PT-Nacional teve segui-
mento negado por despacho histórico do Ministro-
Relator Ricardo Levandowski.

A estratégia de contestação foi pioneira e inova-
dora, o que permitiu uma vitória retumbante.

Agradeço ao SINDIFORT a publicação deste 
texto jurídico, que servirá para outras e outros em 
porvindouras lutas.

Fortaleza, 4 de maio de 2009.
Paulo Lopo Saraiva
Advogado e Professor

A Participação do Advogado e da Advogada no 
Processo Constitucional

Se o Advogado e Advogada são essenciais à ad-
ministração da justiça, devem ipso facto, participar do 
processo constitucional, como Advogado e Advogada 
e não como “amicus curiae”.

De fato, esta nomenclatura não representa a 
nossa realidade processual, haja vista que o Advoga-
do, por definição constitucional e legal, é responsável 
pela defesa das partes, em todas as lides de que seja 
patrono.

O Advogado e a Advogada exercitam uma mis-
são constitucional, em todos os pretórios, não podendo 
nem devendo ser diferente perante o STF.

A exclusão do Advogado e da Advogada, na 
tramitação e julgamento das ações de controle, Ação 
Direta de Inconstitucionalidade –  ADI, Ação Decla-
ratória de Constitucionalidade –  ADC, Argüição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental –  ADPF, 
Ação Interventiva, Reclamação, é uma inconstitucio-
nalidade patente.

Destarte, impõe-se uma medida legislativa no 
sentido da admissão do Advogado e da Advogada, 
nas fases do processo constitucional, inclusivamente, 
deferindo-lhe o uso da Tribuna, nos julgamentos que 
sejam realizados no STF.

II – Medida Legislativa

Nesta linha de raciocínio, sugerimos um projeto 
de lei, que fixe definitivamente a participação do Advo-
gado e da Advogada, nas lides constitucionais.

III – Experiência de um Caso Concreto

Participei da defesa do Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município de Fortaleza –  SINDIFORT, na 
ADPF 134, e consegui atuar como Advogado, sem 
antes ser aceito como amicus curiae. 

Aproveitei a oportunidade de requerer a habilita-
ção aos autos processuais e, ao mesmo tempo, con-
testei os elementos da petição inicial.

Foi uma inovação salutar, porque, ao final, a ADPF 
não teve segmento, conforme o despacho do Ministro 
Ricardo Lewandowski, Relator:

“Assim, não merece prosperar a presente 
ADPF, porque: (i) não cabe a este instituto des-
constituir coisa julgada; (ii) esta ação de con-
trole abstrato de constitucionalidade é regida 
pelo princípio da subsidiariedade a significar 
que a admissibilidade desta ação constitu-
cional pressupõe a inexistência de qualquer 
outro meio juridicamente apto a sanar, com 
efetividade real, o estado de lesividade do ato 
impugnado; (iii) tem como objeto normas que 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 59717 

não se encontram mais em vigência, o que 
a torna, portanto, prejudicada; e, por fim, (iv) 
sua admissão afrontaria o princípio da segu-
rança jurídica. 

Isso posto, nego seguimento à presente 
Ação de Descumprimento de Preceito Fun-
damental – ADPF (arts. 4º, caput, da Lei 
9.882/1999 e 21, IX, do RISTF). Prejudica-
dos, pois, os pedidos de amicus curiae, bem 
como os recursos interpostos em face da de-
cisão que os inadmitiu.

Arquivem-se os autos.
Publique-se.”

É esta a nossa contribuição concreta.

IV – A Tradução Imprópria da Palavra Curiae

A tradução norte-americana da palavra curiae 
é imprópria.

Em verdade, em latim escorreito, esta palavra 
nunca significou “Côrte”.

Em todos os dicionários da língua latina, a pa-
lavra “curia”, traduz-se por “segmento da sociedade 
romana, ou “Senado”, ou “diocese”, daí a expressão 
“cúria romana”, “cúria diocesana”.

Em nenhum passo, encontra-se o vocábulo “curia”, 
como “Côrte”.

De conseguinte, a tradução importada dos Esta-
dos Unidos da América, é despida de qualquer base 
gramatical e literária. 

Não olvidar que curiae é o genitivo de “curia”.
A língua latina é declinável e a função sintática 

das palavras é fornecida pelo caso.
São seis os casos desta sempre viva língua: no-

minativo, caso de sujeito; genitivo, caso do possuidor; 
dativo, caso do objeto indireto; acusativo, caso do ob-
jeto direto e caso lexicogênico da língua portuguesa: 
vale dizer, é o caso que dá origem à nossa língua; 
Ablativo, o caso das circunstâncias e vocativo, caso 
da exclamação.

Estes casos têm flexibilização, no singular e no 
plural, em cinco declinações.

Vejamos um exemplo da primeira declinação, 
com a palavra “rosa”. No singular, temos: rosa, rosae, 
rosam, rosa, rosa, que traduzidas são: a rosa, da rosa, 
para a rosa, a rosa, pela rosa e ó rosa.

No plural, assim teremos: rosae, rosarum, rosis, 
rosas, rosis, rosae. Em tradução para o português: as 
rosas, das rosas, para as rosas, as rosas, pelas rosas 
e ó rosas.

O Latim é uma língua viva para quem sabe vi-
venciá-la.

Utilizo-a cotidianamente, desde quando a apren-
di, nos anos cinqüenta, no Seminário Arquidiocesano 
da Paraíba.

Fui seminarista, com muito orgulho e saudade. 
Posso proclamar o tempora pulchra (ó tempos be-
los). 

É esta a lição literária e gramatical que a todos 
chega.

É perigoso importar vocábulos de outras línguas, 
quando nos fogem a ciência e a consciência dessas 
palavras. No caso em tela, a expressão amicus curiae, 
em boa e correta tradução, jamais poderá passar para 
a nossa língua, como “amigo da Côrte”, haja vista que 
curiae não se traduz por “Côrte”, como ficou sobeja-
mente comprovado. 

Dizer de outro modo é conspurcar a língua Latina 
“mater excelsa” do ramo neo-latino, de que a língua 
pátria provém.

Por esta infeliz importação, não temos “amigo da 
Côrte”, mas amigo da cúria.

V – De Novo, o Colonialismo Cultural

Como se não bastassem as cópias anteriores, as 
nossas elites jurídicas e culturais, abandonaram, inex-
plicavelmente, o “direito consuetudinário”, vivenciado 
legitimamente, durante os trezentos anos de Colônia, 
e, ainda agora, no dealbar do século 21, continua-se 
a importar institutos alienígenas, que se não adequam 
à nossa realidade jurídico-constitucional.

Importaram o constitucionalismo francês, em 1824, 
com a carta do Imperador Pedro I; transpuseram o direito 
constitucional norte-americano, com a proclamação da 
República, em 1889, a ponto – pasmem, de timbrarem 
esta expressão “Estados Unidos do Brasil”.

De quando em vez, somos assaltados por es-
tas invasões culturais, que não nos elevam, mas nos 
fazem “pigmeus”, quando poderíamos e deveríamos 
ser “gigantes”.

Toda a doutrina existente, no Brasil, tenta, a todo 
custo, adaptar o instituto norte-americano do amicus 
curiae ao direito nacional.

Os ventos sopram na direção ultrapassada de acei-
tar o modelo alienígena. Nele, não há como fazê-lo.

A nossa estrutura jurídica difere frontalmente da 
norte-americana. O nosso direito provém da origem 
romano-germânica, enquanto que o direito do país do 
Norte é anglo-saxônico.

Não temos uma origem consuetudinária, forma-
dora de “Standards”, ou seja, protótipos judiciais para 
julgamentos.

Lá, no grande país do Norte, é possível que alguém 
seja amigo da Corte. Aqui, ao contrário, embora haja o 
Estatuto do Advogado, foi necessário, no entanto, que 
se inserisse no texto constitucional a indispensabilidade 
e inviolabilidade do Advogado (art. 133-CFB).

A nossa formação jurídica não é conciliatória, como 
nos Estados Unidos da América, mas de litigância.
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Nas Faculdades de Direito, aprende-se a litigar um 
contra outro, ao invés de termos a lição da harmonia 
entre as partes, advinda, por exemplo, do exercício 
da arbitragem.

Sem essa origem consuetudinária, de um direito 
mais “legítimo” que legal não exercitaremos a “ami-
zade na Corte”, porque sempre temos a disputa das 
partes na lide. 

Impõem-nos as circunstâncias atuais que pug-
nemos pela presença do Advogado e da Advogada, 
no processo constitucional, como de resto acontece 
no processo judicial.

Se o Estatuto da OAB assegura a participação 
nesse processo – artigo 1º, I da Lei 8.906/94, não po-
dem o Advogado e a Advogada, serem excluídos de 
nenhum processo, quanto mais, do processo perante 
o STF.

O pioneirismo nunca foi a tônica histórica do nos-
so Direito, mas temos, aqui e ali, precursores de novas 
e seletas construções jurídicas.

Evoco, por oportuno e conveniente, o nome do 
Mestre Paulo Bonavides, um exemplo sempre presen-
te, de criação jurídica.

A suas obras são lições de porvir, são bússolas 
novas para a solução de velhos problemas; são re-
sultados originais de uma nova temática jurídica, que 
cada vez mais se dimensiona e exige respostas con-
sentâneas com a realidade social.

VI – O Pensamento dos Nossos “Maiores” 

Sobre o assunto em foco, vejamos a lição dos 
nossos “Maiores”:

Na defesa do Advogado, Rui Barbosa1 preleciona: 

“Não servir sem independência à justiça, 
nem quebrar da verdade ante o poder. Não co-
laborar em perseguições ou atentados, nem 
pleitear pela iniqüidade ou imoralidade. Não 
se subtrair à defesa das causas impopulares, 
nem à das perigosas, quando justas. Onde 
for apurável um grão, que seja, de verdadeiro 
direito, não regatear ao atribulado o consolo 
do amparo judicial.”

MIGUEL SEABRA FAGUNDES2, que presidiu, 
com ética e coragem, o Conselho Federal da OAB 
e o Instituto dos Advogados Brasileiros, deixou-nos 
uma lição imortal sobre a missão do Advogado. Pro-
clamou ele:

1  Barbosa, Rui. Oração aos Moços. p. 46. Ed. popular anotada por 
Adriano da Gama Kury. 3.ed. ver. RJ, Fundação Casa de Rui Bar-
bosa, 1988. 
2 Miguel SEABRA Fagundes – Guerreiro do Direito. p. 171. OAB 
Conselho Federal. Brasília/DF, 1999.

“O advogado é, por formação, espírito 
voltado à luta permanente, mobilizado contra 
a injustiça em qualquer das suas formas – a do 
arbítrio, a da violência, a da demasia no punir, 
a da iniqüidade na repartição da riqueza, a dos 
privilégios, a das submissões pelo medo, a dos 
agravos do poderoso sobre o humilde, a da 
transigência acomodatícia com o crime, a da 
incompreensão pela sociedade, para aqueles 
a quem ela própria não abriu senão as portas 
do desespero. E no calor da oposição à injusti-
ça tanto ela lhe repugna se vem dos que, para 
oprimir o povo, nos indivíduos ou na coletivida-
de, desvirtuam o poder ocasionalmente detido, 
como quando se exprime na violência dos que, 
embora marginais do poder, usam da força bru-
ta sobre pessoas ou grupos para, sob ameaça 
da destruição de inocentes, lograr concessões, 
não importando se justas ou injustas.”

O Mestre Paulo Bonavides3, sábio e forte, ensina-
nos a lição das letras e das lutas. Robora ele: 

“É a Constituição, a primeira das leis, lei 
suprema, lei ordenadora da forma e da matéria 
do sistema, lei determinativa da competência 
dos Poderes e da Garantia no exercício dos 
direitos fundamentais, desempenha, de neces-
sidade, a função política máxima do regime, 
não podendo, por conseguinte, deixar de re-
ceber apoio, sustentação e arrimo de órgãos 
do corpo social que tem a legitimidade e a 
consistência qualificativa da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil.”

José Afonso da Silva4 atesta: 

“Advocacia não é apenas uma profissão, é tam-
bém um múnus e “uma árdua fatiga posta a serviço da 
justiça” (Couture), como servidor ou auxiliar de justiça. 
É um dos elementos da administração democrática da 
Justiça. Por isso, sempre mereceu o ódio e a ameaça 
dos poderosos. Frederico, o Grande, que chamava os 
advogados de “sanguessugas e venenosos répteis”, 
prometia “enforcar sem piedade nem contemplação de 
qualquer espécie” aquele que viesse pedir graça ou in-
dulto para um soldado, enquanto Napoleão ameaçava 
“cortar a língua a todo advogado que a utilizasse contra 
o governo”. Bem sabem os ditadores reais ou potenciais 
que os advogados – como disse Calamandrei – são “as 
supersensíveis antenas da Justiça.” E esta está sempre 
do lado contrário de onde se situa o autoritarismo.
3Bonavides, Paulo. Do País Constitucional ao País Neocolonial. p. 
131. 2ª Ed., Malheiros Editores/SP. 2001. 
4 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. p. 
612. 4ª Ed., Malheiros Editores – SP, 2007.
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 Acrescente-se ainda que a Advocacia é a única 
habilitação profissional que constitui pressuposto es-
sencial à formação de um dos Poderes do Estado: o 
Poder Judiciário. Tudo isso deve ter conduzido o cons-
tituinte à elaboração da norma do art. 133.” 

António Arnaut5, Advogado lusitano, assevera:

“A presença do advogado no processo não 
é decorativa, estática, como alguns desejariam, 
mas dinâmica, colaborante e decisiva. Começa 
nos articulados, ou seja, na formulação factico-
jurídica da pretensão do constituinte, onde se 
exige saber, clareza e rigor, continua nas de-
mais diligências ao longo do iter processual, e 
termina, em regra, na audiência de discussão 
e julgamento, onde, além daqueles predicados, 
se exige serenidade, compostura e covicção de 
patrocínio, tudo sem prejuízo de grande abertura 
de espírito para admitir que a razão nem sempre 
está exclusiva ou predominantemente do nosso 
lado, e que pode impor-se uma transacção como 
a melhor forma de acautelar os interesses que 
nos foram confiados.” 

O Deputado Michel Temer6, atual Presidente da 
Câmara dos Deputados, foi o autor do inovador art. 
133, na Constituição Federal de 1988.

Na justificativa, afirmou: 

“Mas, há mais. O desempenho profis-
sional do advogado conecta-se com alguns 
direitos individuais de forte tradição. Com o 
direito de defesa. por exemplo, com o princí-
pio segundo o qual nada, nem mesmo a lei, 
pode excluir da apreciação do Judiciário uma 
lesão a direito individual. Com o direito de os 
carentes obterem assistência judiciária. É o 
advogado, sempre, o canal de comunicação 
com o Judiciário. Estes dados ressaltam, mais 
uma vez, a função pública exercitada pelo ad-
vogado. E, por consequência, o nexo causal 
entre a Constituição e o advogado, como ele-
mento indispensável à administração da Jus-
tiça e à preservação dos direitos mínimos da 
pessoa humana, suportes do Estado. Militam 
em favor dos advogados, portanto, inúmeras 
razões lógicas para que essa profissão seja 
elevada ao nível constitucional, como tal e 
como função pública que é. Prevista na Carta 
Magna, nenhuma norma infraconstitucional 
poderá alterar-lhe as funções e o conteúdo, 
como demonstrado no início deste trabalho. E 
os indivíduos ganharão melhor proteção pela 
dignificação natural da profissão que a inser-
ção constitucional proporcionará.”

5Arnaut, António. Iniciação à Advocacia. p. 34. Coimbra Editora. 
1993.
6 TEMER, Michel. O Advogado não pede. Advoga. p. 22, 1ª Ed., 
Edicamp/SP, 2002. 

Este Projeto inicia uma luta advocatícia que, com 
certeza, contará com o apoio de todos e de todas.

Ele exige uma solução legislativa urgente, a fim 
de que a cidadania não continue prejudicada.

De vera, a presença do Advogado e da Advoga-
da, em casos que tais, não deve depender do juízo de 
valor, prescrito pelo art. 3º da Lei 9.882/99.

A presença do Defensor é essencial à justiça do 
processo, ao respeito à disposição constitucional (art. 
5º, LIV e LV), ao espírito principiológico da vigorante 
Constituição Federal de 1988, enfim a tudo quanto 
possa ajudar o julgador a fazer justiça, muito mais que 
aplicar a norma.

Como bem acentuou o Profº Luiz Fernando Co-
elho7: 

“Posso acrescentar que o papel do jurista não é 
manter os conteúdos normativos estabelecidos pelo 
poder, mas substituí-los por outros conteúdos mais con-
dizentes com as exigências da justiça e voltados para 
a realidade social. Ao juiz, especialmente, não cabe 
aplicar a lei, MAS FAZER JUSTIÇA” (grifo nosso) 

O Direito e a Justiça são dinâmicos, pois seguem 
a trilha das mudanças sociais. Buscar a solidariedade 
na solução das demandas jurídicas é este o nosso 
intento.

Não se pode nem se deve esquecer que a con-
vivência humana é balizada por quatro realidades: a 
faticidade; a complexidade; e diversidade e a solida-
riedade.

Temos de respeitar estas verdades sociais, que 
fundamentam a nossa conduta, em qualquer oportu-
nidade.

O desafio que se nos apresenta é deveras gran-
dioso.

Impõe muita energia e coragem, mas não pode-
mos nem devemos abdicar do nosso direito de advo-
gar e do direito dos nossos clientes de terem perante 
a Suprema Corte, uma defesa técnica e humana, fir-
mada em argumentos sólidos.

O anteprojeto de lei, anexo a este artigo, demons-
tra o nosso intuito concretizador, pois, sem uma lei ati-
nente ao assunto, a intenção se guardará no campo 
da hipótese e da utopia.

É imperiosa a edição de uma lei sobre o tema, 
para proteger a todos quantos sejam partícipes do 
processo constitucional.

As adaptações às exigências processuais da 
Suprema Corte, far-se-ão sob o comando da lei, não 
sob a vontade subjetiva do julgador.

7 Revista de Informação Legislativa. Senado Federal. Brasília – jan/
mar/2002. ano 93, nº. 153. p. 74
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A presença do Advogado e da Advogada é um 
imperativo da democracia, haja vista que não poderá 
haver a aceitável proteção judicial, sem a presença 
do profissional do Direito, afeito ao conhecimento do 
processo específico.

Este é, também, um dogma dos Tratados interna-
cionais que, a exemplo do Pacto de São José da Costa 
Rica, demandam uma justiça satisfatória e não precária 
para o deslinde das ações constitucionais.

Os juízes brasileiros já defenderam a justiça ex-
terna, em caso de omissão interna:

“A universalização do acesso à justiça se concreti-
za com um Poder Judiciário democrático e independen-
te, que não se esgota nas jurisdições do Estado, mas 
se amplia nas Jurisdições Internacionais de Proteção 
dos Direitos Humanos.” (A declaração consta da notícia 
sobre o Fórum, estampada no Jornal do Magistrado, 
6, novembro 2001/fevereiro 2002.)

Se no campo internacional, é devida a presença 
do Advogado e da Advogada, não se pode imaginar 
que, num processo de alta indagação, a presença des-
ses profissionais do Direito, fique à mercê de outras 
vontades que não a da lei.

É, sem dúvida, uma nova pugna que nos mobiliza 
e nos faz pioneiros nas soluções brasileiras. 

Toda a legislação garante a presença do Advo-
gado e da Advogada, no processo judicial (artigo 1º, I, 
EOAB) e em todas as atividades forenses. A subtração 
dessa presença é um atentado à Constituição Federal 
que, como vimos antes, estatui a indispensabilidade 
do Advogado à administração da Justiça.

Ora, seria estultícia, admitir que esta indispensa-
bilidade também não é devida na hipótese do processo 
constitucional concentrado.

Neste, sim, é que se deve exigir a pré-falada pre-
sença, haja vista que estas ações são disputadas, via 
de regra por entidades, embora as pessoas sejam as 
verdadeiras destinatárias das decisões judiciais.

Sabemos que esta colaboração serve para des-
pertar o sentimento profissional e provocar a elabora-
ção de um ato normativo que legislativamente resolva 
a “quaestio”.

As pugnas advocatícias sempre tiveram as cores 
da coragem, da pertinácia, da prudência e da crença 
no Direito e na Justiça.

Foi assim, em todas as épocas e deverá sê-lo 
sempre. 

Renegar este passado enérgico e ético seria 
abandonar a nossa própria essência, haja vista que 
somos sempre chamados para acudir alguém, ad + 
vocare, chamado para falar em nome de outrem.

A presença do Advogado e da Advogada, no 
processo constitucional, é exigência da própria socie-

dade, pois, em várias oportunidades, os verdadeiros 
destinatários da decisão da Suprema Corte ficam sem 
o contraditório e a ampla defesa constitucional (art. 
5º, LIV e LV).

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2009. – 
Betinho Rosado, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 6.244, DE 2009 
(Do Sr. Rubens Otoni)

Denomina Campus Antônio Afonso 
de Almeida o campus do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia –  IFET, 
localizado na cidade de Anápolis, Estado 
de Goiás.

Despacho: Às Comissões de:Educação 
e Cultura e Constituição E Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões –  Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O campus do Instituto Federal de Educa-

ção, Ciência e Tecnologia – IFET localizado na cidade 
de Anápolis, no Estado de Goiás, passa a ser denomi-
nado Campus Antônio Afonso de Almeida.

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

Justificação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia (IFET) de Goiás surge com a sanção da Lei nº 
11.892, de 29 de dezembro de 2008, a partir da trans-
formação do Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Goiás (Cefet). Além da sede, esse IFET conta com 
mais sete campi descentralizados: Jataí, Inhumas, Uru-
açu, Itumbiara, Luziânia, Formosa e Anápolis.

Propomos dar o nome de Campus Antônio Afonso 
de Almeida à unidade de Anápolis, ainda em constru-
ção, pela intensa e profícua relação dessa figura pú-
blica com a cidade. Advogado, professor e radialista 
nascido em Uberlândia, esse mineiro viveu em perfeita 
integração com a comunidade anapolina.

Além de radialista consagrado na crônica espor-
tiva, o homenageado criou uma das primeiras equipes 
de radialistas esportivos de Goiás, exerceu o cargo de 
diretor da Rádio Cultura de Anápolis e foi treinador de 
futebol do São Francisco Esporte Clube. 

Teve larga experiência na área educacional, tendo 
sido professor, vice-diretor e diretor do Colégio Estadual 
José Ludovico de Almeida, onde lecionou na área de 
Educação Física e do Direito. No magistério, sempre 
teve a educação profissional como uma de suas prin-
cipais bandeiras.
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Por dez anos (1982-1992) atuou na Prefeitura 
Municipal de Anápolis, exercendo as funções de as-
sessor de imprensa e o cargo de Secretário Municipal 
de Comunicação. Em 2003, a sala de imprensa desse 
órgão recebeu o nome de Antônio Afonso de Almeida 
numa justa homenagem.

A presente proposição tem o fito de homenagear 
esse brasileiro aparentemente comum, mas que tra-
balhou em diferentes frentes e se dedicou a colaborar 
diuturnamente com a comunidade em que viveu. Con-
vido os nobres pares a consolidarem esse reconhe-
cimento público da importância de Antônio Afonso de 
Almeida para a população de Anápolis.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Rubens Otoni.

PROJETO DE LEI Nº 6.245, DE 2009 
(Do Sr. Rubens Otoni)

Denomina Campus Professor Valde-
son José de Lima o campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
–  IFET localizado no município de Iporá, 
Estado de Goiás.

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões –  Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O campus do Instituto Federal de Educa-

ção, Ciência e Tecnologia – IFET localizado no muni-
cípio de Iporá, no Estado de Goiás, passa a ser deno-
minado Campus Professor Valdeson José de Lima.

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

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo prestar 
justa e oportuna homenagem ao Professor Valdeson 
José de Lima, nascido em 21 de setembro de 1968, 
na cidade de Iporá, no Estado de Goiás.

Órfão de pai aos dois anos de idade, viveu, junta-
mente com os cinco irmãos, uma infância muito difícil, 
já que sua mãe teve de assumir sozinha os papéis de 
educadora e provedora do lar de crianças ainda bas-
tante pequenas.

Em Iporá, estudou na Escola Municipal Dona 
Ritinha e no Colégio Estadual Elias Araújo Rocha 
até ingressar no seminário em São Luís de Montes 
Belos. No seminário, aprofundou seus estudos teo-
lógicos numa perspectiva libertadora, engajando-se 
em trabalhos sociais voltados para a proteção dos 

menos favorecidos, combatendo a exploração de sua 
condição social e defendendo a reforma agrária, ten-
do, inclusive, sofrido inúmeras ameaças de morte por 
causa dessa atuação. 

Em 1988 retornou a Iporá, onde lecionou Ensi-
no Religioso no Colégio Estadual Elias Araújo Rocha. 
A luta pela reforma agrária levou-o para Goiânia em 
1989, quando assumiu o cargo de assessor educacio-
nal na Comissão Pastoral da Terra. Pela Pastoral, pas-
sou uma temporada de seis meses em Cuba, que lhe 
permitiu participar de diversos cursos na área agrária 
e conhecer a realidade daquele país.

De volta ao Brasil, continuou seus trabalhos na 
Pastoral da Terra até junho de 1991, quando retornou 
a Iporá, onde casou-se. Licenciado em História pela 
Universidade Estadual de Goiás, foi professor da disci-
plina no Colégio Estadual Ariston Gomes da Silva em 
1995 e 1996. Em 2000, concluiu o Curso de Especia-
lização em Metodologia do Ensino Superior, também 
pela Universidade Estadual de Goiás.

Em 2001, assumiu o cargo de Secretário Municipal 
do Meio Ambiente e, em 2003, o de Gerente Regional 
do IBAMA, onde realizou brilhante trabalho de defesa 
ambiental em parceria com as comunidades local, re-
gional e com as instituições de ensino. 

O Professor Valdeson também acumulou várias 
experiências no ensino superior, ministrando aulas nos 
cursos de graduação em História e de pós-graduação 
em Educação Ambiental, no qual encerrou sua parti-
cipação acadêmica pouco antes de sua morte.

Reconhecido por sua perseverança e determina-
ção, Valdeson José de Lima motivou a todos que com 
ele conviveram a acreditar que outro mundo é possível 
e que, para isso, é necessário que façamos a nossa 
parte com honestidade, lisura, sem nos corrompermos 
durante nossa caminhada. 

Assim esse ilustre cidadão iporaense construiu 
sua história, digna de aplausos por onde passou, fa-
zendo das dificuldades passadas na infância motivo de 
luta e não de derrota. Valdeson José de Lima faleceu 
prematuramente em 10 de abril de 2008. 

Convencidos das razões que nos motivaram nes-
ta iniciativa, pedimos o apoio dos nobres pares para 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Rubens Otoni.

PROJETO DE LEI Nº 6.246, DE 2009 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Dispõe sobre a isenção de PIS e CO-
FINS quando da aquisição de motocicle-
tas destinadas ao transporte autônomo de 
passageiros, à entrega de mercadorias e 
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ao serviço comunitário de rua e dá outras 
providências. 

Despacho: Apense-se à(Ao) PL-nº 
6.521/2006. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões –  Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Programa de Integração 

Social (PIS) e Contrinuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) as motocicletas destina-
das ao transporte autônomo de passageiros, à entrega 
de mercadorias e ao serviço comunitário de rua.

Parágrafo Único. A isenção de PIS e COFINS pre-
vista no caput somente se aplica à aquisição de moto-
cicletas por profissionais autônomos ou por categorias 
que atendam as formalidades da Lei 12.009/2009.

Art. 2º A isenção será reconhecida pela Secretaria 
da Receita Federal do Ministério da Fazenda, median-
te prévia verificação de que o adquirente preenche os 
requisitos previstos nesta lei.

 Art. 3º Fica assegurada a manutenção do crédi-
to do PIS e COFINS relativo às matérias-primas, aos 
produtos intermediários e ao material de embalagem 
efetivamente utilizados na industrialização dos produ-
tos referidos nesta lei.

 Art. 4º Os tributos incidirão normalmente sobre 
quaisquer acessórios opcionais que não sejam equi-
pamentos originais do veículo adquirido.

 Art. 5º A alienação de motocicleta adquirida nos 
termos desta Lei e nos termos da Lei 12.009/2009, 
antes de 2 (dois) anos contados da data da sua aqui-
sição, a pessoas que não satisfaçam às condições e 
aos requisitos estabelecidos nos referidos diplomas 
legais acarretará o pagamento pelo alienante do tri-
buto dispensado, atualizado na forma da legislação 
tributária. 

Parágrafo único. A inobservância do disposto 
neste artigo sujeita ainda o alienante ao pagamento 
de multa e juros moratórios previstos na legislação em 
vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento 
do imposto devido.

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

Justificação

A expansão das áreas urbanas em todo o país 
se acentuou nas últimas décadas, gerando inúmeros 
transtornos aos cidadãos e desafios aos técnicos e 
gestores públicos.

Os precários níveis de acessibilidade intra-urbana 
geraram fenômenos tipicamente brasileiros, quais se-
jam, a criação dos chamados mototáxis e de serviços 

de rápida entrega, desempenhados pelos motoboys. 
Hoje, milhares de empregos nas áreas supracitadas 
são criados em todo o Brasil e contribuem para a me-
lhor distribuição de renda no país.

Nesse sentido, apresentamos esta iniciativa que 
visa garantir o mesmo benefício concedido aos taxistas 
do país, qual seja, a isenção do Programa de Integra-Programa de Integra-
ção Social (PIS) e Contrinuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS) na aquisição de mo- na aquisição de mo-
tocicletas que se destinem às profissões elencadas 
na Lei 12.009/2009. 

Diante do exposto, pedimos o apoio de nossos 
pares a aprovar este relevante projeto de grande al-
cance social. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – 
Deputada Vanessa Grazziotin – PCdoB/AM.

PROJETO DE LEI Nº 6.247, DE 2009 
(Do Sr. Paulo Bornhausen)

Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS).

Despacho: Apense-se à(Ao) PL-nº 
4.566/2008. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei n.º 8.036, de 11 de maio 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 13.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º No dia 10 (dez) do mês seguinte à 

divulgação, pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), da variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor-amplo 
(IPCA) referente ao ano-calendário imedia-
tamente anterior, será creditada nas contas 
vinculadas eventual diferença positiva entre 
essa variação e a correção obtida, para o 
mesmo ano-calendário, com base na atuali-
zação monetária e capitalização de juros a 
que se referem o caput e os §§ 2º e 3º deste 
artigo, devendo tal diferença incidir sobre os 
saldos apurados no início de cada período 
avaliado.” (NR)

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

Justificação

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
foi criado na década de 60 com o objetivo de dar pro-
teção ao trabalhador demitido sem justa causa. No 
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início de cada mês, os empregadores depositam, em 
contas abertas na Caixa Econômica Federal, de titula-
ridade de seus empregados e vinculadas ao contrato 
de trabalho, valor que corresponde a 8% do salário de 
cada funcionário.

Trata-se, portanto, de patrimônio do trabalha-
dor, que pode sacar recursos de sua conta para, en-
tre outros, adquirir a casa própria ou fazer frente às 
adversidades provocadas pelo desemprego. Referido 
patrimônio também é utilizado no financiamento de 
programas de habitação popular, saneamento e infra-
estrutura, priorizando o atendimento dos menos favo-
recidos em termos de renda. Nessa situação, funciona 
como fonte de recursos para a condução de programas 
do governo federal.

Atualmente, os depósitos efetuados pelos empre-
gadores em nome dos empregados são remunerados, 
na quase totalidade dos casos, à Taxa Referencial (TR) 
mais 3% ao ano, conforme estabelece a Lei nº 8.036, 
de 1990. A TR, cuja metodologia de cálculo é definida 
pelo Conselho Monetário Nacional, acompanha a re-
muneração dos Certificados de Depósitos Bancários 
(CDBs), com posterior aplicação de um redutor. Com 
as sucessivas quedas da taxa básica de juros e con-
sequente redução na remuneração dos CDBs, além 
de alterações no cálculo do redutor, a TR vem sendo 
diminuída ano após ano. Se em maio de 2003 a TR 
atingiu 5,72% ao ano, em maio de 2009 a mesma taxa 
se situava 0,57% ao ano.

Como consequência, observa-se nos últimos anos 
situação perversa para o trabalhador. A rentabilidade 
obtida pela conta vinculada sequer repõe a inflação, 
ou seja, criou-se situação em que o empregado tem 
seu poder aquisitivo reduzido, com perda do valor real 
de seu patrimônio. Quantificando esse problema, entre 
janeiro de 2000 e julho de 2009, a variação acumulada 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor-amplo 
(IPCA), utilizado pelo governo no sistema de metas 
de inflação, foi de aproximadamente 87%, enquanto 
que, no mesmo período, o FGTS rendeu algo como 
65%. Em outras palavras, a correção dos valores de-
positados nas contas vinculadas do FGTS ficou, no 
período mencionado, aquém da inflação em aproxi-
madamente 12%.

Diante desse quadro e de forma a proteger o pa-
trimônio do trabalhador, propomos seja mantida a atu-
al remuneração do FGTS, desde que respeitado piso 
equivalente à reposição da inflação. Vale lembrar que 
o governo se financia via emissão de títulos públicos 
indexados à inflação pagando IPCA mais 6% ao ano 
(vide taxas praticadas para as Notas do Tesouro Na-
cional série B, NTN-B, em setembro de 2009). O que 
se propõe aqui é que o governo garanta apenas a re-

posição da inflação, sem qualquer previsão de ganho 
real para o trabalhador.

Por fim, no que diz respeito ao impacto financeiro-
orçamentário da medida, somente poderá ser estimado 
feitas algumas considerações acerca do comportamen-
to futuro da inflação e da TR. Entretanto, levando-se em 
conta a diferença apurada entre inflação e rentabilidade 
do FGTS no decorrer de 2008, bem como o saldo das 
contas ativas do Fundo, no referido ano deveria ter ha-
vido complementação de remuneração das contas da 
ordem de R$ 1,7 bilhão. Observe-se que esse número 
deve estar superestimado, haja vista a remuneração 
diferenciada a que fazem jus as contas vinculadas 
existentes em 22 de setembro de 1971.

Assim, conclamamos os nobres Pares a empe-
nharem-se na aprovação do presente projeto, como 
forma de este Parlamento contribuir com uma medida 
que beneficiará milhões de trabalhadores brasileiros, 
garantindo a manutenção do valor real de seu patri-
mônio. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado, Paulo Bornhausen DEM/SC.

PROJETO DE LEI Nº 6.249, DE 2009 
(Do Sr. Francisco Rossi)

Acrescenta o art. 39-A a Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 –  Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor.

Despacho: Às Comissões de: Defesa do 
Consumidor; Finanças e Tributação (Mérito e 
Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões –  Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º –  A Lei de n.º 8.078 de 11 de setembro 

de 1990 – Código de Defesa do Consumidor –  passa 
a vigorar acrescida da seguinte redação:

Art. 39-A –  As instituições financeiras e empre-
sas administradoras de cartão de crédito e débito que 
enviarem, emitirem ou cobrarem pela anuidade de 
cartões de crédito e débito aos consumidores, sem 
que seja prévia e expressamente solicitado e/ou au-
torizado, ficam sujeitas às seguintes penalidades, sem 
prejuízos das já existentes na Lei de n.º 8.078 de 11 
de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção 
do consumidor:

I – 100 (cem) salários mínimos vigentes à época 
da aplicação, pela remessa sem prévia solicitação e/
ou autorização do destinatário;
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II – 200 (duzentos) salários mínimos vigentes à 
época da aplicação, pela cobrança da anuidade, de-
corrente da remessa mencionada no inciso I;

III – Devolver, em dobro, ao titular do cartão emi-
tido nos termos do inciso I, os valores da despesa a 
ele atribuídos, em qualquer hipótese.

§ 1º –  As multas previstas nos incisos I e II serão 
aplicadas em dobro, em caso de reincidência.

§ 2º –  A pena de multa será aplicada mediante 
procedimento administrativo instaurado pela Promoto-
ria de Defesa do Consumidor – PROCON.

§ 3º –  Os produtos das multas previstas neste 
artigo constituirá receita própria do PROCON.

Art. 2º –  A fiscalização do disposto nesta lei será 
feita pelos órgãos estaduais de proteção ao consumi-
dor, nos termos do regulamento.

Art. 3º –  Entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Trata-se de Projeto de Lei que tem por escopo 
a questão da remessa indevida de cartões de crédito 
e débito. 

Exsurge da inserção de tal dispositivo, a ocorrên-
cia cada vez mais freqüente por parte das instituições 
financeiras e administradoras de cartões de crédito, 
da prática de envio de cartões sem o consentimento 
dos consumidores.

Nesse sentido, verifica-se a necessidade de um 
remédio legal hábil a inibir os prejuízos causados aos 
consumidores, considerando que tal modalidade de 
pagamento é a que mais cresce no país, e que deter-
minada conduta gera aos consumidores incontáveis 
incômodos decorrentes das providências notoriamente 
complicadas para o cancelamento, bem como oneram 
ainda mais o Estado com o acúmulo de ações indeni-
zatórias provenientes de tais danos. 

Inobstante a inteligência da Lei abordada, que 
veda o envio ou entrega de qualquer produto ou servi-
ço sem prévia solicitação, inova o presente dispositivo, 
ao prever sanção pecuniária apta a coibir os abusos 
praticados pelas instituições financeiras e empresas 
administradoras de cartões de crédito e débito, ante 
a fragilidade dos consumidores que são obrigados a 
recorrer ao Poder Judiciário, com ações que, em geral, 
levam muito tempo para serem julgadas.

Ademais, um contrato se caracteriza por ser um 
acordo entre as partes, um entendimento, um concerto 
de intenções. Como todo negócio jurídico, baseia-se 
na vontade dos contratantes, a obrigação provenien-
te de negócio jurídico é querida pelo obrigado. Ele 
a contrai intencionalmente, agindo na esfera de sua 
autonomia privada, claramente, exigindo, o consenti-

mento do consumidor como autêntica condição para 
validade do contrato.

Observa-se que o serviço ora guerreado nada 
mais é que uma intermediação que permite ao con-
sumidor adquirir bens e serviços em estabelecimen-
tos comerciais previamente credenciados mediante a 
comprovação de sua condição de usuário. A emissão 
e o envio de cartão de crédito sem consentimento do 
consumidor são práticas que bem demonstram a situ-
ação de vulnerabilidade do consumidor (CDC, art. 4º), 
que tem seus dados pessoais manipulados de forma 
invasiva em detrimento dos seus direitos à intimidade 
e segurança.

Em tempo, urge mencionar, que a medida ora 
guerreada tutela ainda, as notórias situações de 
extravios dos cartões que, recebidos por terceira 
pessoa, invariavelmente, são desbloqueados pelas 
administradoras e geram diversas questões acerca 
da existência ou não do vínculo obrigacional entre 
as partes.

Nesse diapasão, se torna imperativo que a re-
primenda pecuniária terá o condão de desencorajar a 
prática lesiva aos direitos consumeristas.

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

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Federal Francisco Rossi de Almeida.

PROJETO DE LEI Nº 6.250, DE 2009 
(Do Sr. Francisco Rossi)

Dispõe sobre a utilização de energia 
solar e reaproveitamento da água da chuva 
na construção de habitações populares.

Despacho: Apense-se ao PL nº 
5.733/2009. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões –  Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º –  Os programas de financiamento de casa 

própria, subsidiados com recursos da Administração 
Pública Federal, em todos os níveis da esfera Esta-
dual e Municipal, ficam obrigados a inserir em todos 
os projetos, dispositivos que permitam a utilização da 
energia solar e o reaproveitamento da água da chuva 
para consumo não potável.

Art. 2º –  A não observância do disposto nesta 
lei acarretará multa mensal a ser fixada pelo Poder 
Executivo na regulamentação desta lei.

Art. 3º –  Entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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Justificação

O presente Projeto de Lei pugna pela criação de 
mecanismos para a implantação de sistema de reapro-
veitamento da energia solar e de utilização da água da 
chuva para consumo não potável, nos Programas de 
Habitação financiados com recursos da Administração 
Pública Federal.

Muitos ainda vêem a geração de energia por fon-
tes renováveis como uma iniciativa isolada, incapaz de 
atender à grande demanda de um país continental. A 
utilização de energias alternativas não pressupõe o 
abandono imediato dos recursos tradicionais, mas sua 
capacidade não deve ser subestimada. 

A Alemanha, por exemplo, provou como o uso das 
fontes renováveis pode ser útil ao Estado, à população 
e ao meio-ambiente. O país é responsável por cerca de 
um terço de toda a energia eólica instalada no mundo, 
representando metade da potência gerada em toda a 
Europa. O investimento em tecnologia também per-
mitiu aos germânicos se destacarem na utilização de 
combustíveis de origem vegetal (biomassa).

Praticamente inesgotável, a energia solar pode 
ser usada para a produção de eletricidade através 
de painéis solares e células fotovoltaicas. No Brasil, 
a quantidade de sol abundante durante quase todo o 
ano estimula o uso deste recurso. 

O objetivo é facilitar o desenvolvimento susten-
tável no suprimento de energia, controlar o aque-
cimento global, proteger o meio ambiente e atingir 
um aumento substancial na porcentagem das fontes 
renováveis no suprimento do consumo (no mínimo 
o dobro até o ano de 2010).

Nesse mesmo diapasão, a defesa do uso racional 
das águas pluviais não raramente se depara com re-
ações incrédulas, mas até os anos 30 muitas cidades 
brasileiras tiveram casas com sistemas de estocagem 
de água da chuva em cisternas individuais. Essa práti-
ca, porém, caiu em desuso com o advento das redes 
de abastecimento.

Nas últimas décadas, o aumento das enchentes 
urbanas, causadas sobretudo pela impermeabiliza-
ção do solo das cidades, teve como resposta em todo 
o mundo a macrodrenagem, com a canalização de 
rios, implantação de bacias de retenção e construção 
de galerias pluviais cada vez maiores. Hoje, porém, a 
implantação, operação e manutenção dessas grandes 
redes sanitárias tornam-se cada vez mais complexas 
e onerosas, e municípios e Estados se vêem diante 
de grandes dificuldades de financiamento do sanea-
mento básico.

Diante desse novo paradigma, a gestão susten-
tável das águas pluviais oferece a chance de baixar 
custos, economizar água tratada e energia elétrica e 

restaurar o ciclo hidrológico das cidades, favorecen-
do, por exemplo, a recarga das águas subterrâneas. 
Está claro que não se pode descartar a macrodrena-
gem, mas esse processo combate apenas de forma 
emergencial os sintomas, quando o melhor seria a 
prevenção: água de chuva captada e guardada, pode 
ser filtrada no local de uso, tratada com facilidade e 
então servir para descargas de banheiro, lavagem de 
roupas, pisos, carros e calçadas. 

Não há necessidade de números precisos, o que 
é necessário é estabelecer a correlação entre o con-
sumo e a colheita da chuva, e vale lembrar que cada 
m³ de água que não precisa vir dos reservatórios, é 
uma tonelada de água a menos a ser bombeada, daí 
a economia de energia.

Exsurgem inesgotáveis motivos socioeconômi-
cos e ambientais que fortalecem a necessidade de tal 
propositura, incentivadora da utilização das fontes de 
energia renováveis.

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

Sala das Sessões, 20 de outubro 2009. – Depu-
tado Federal Francisco Rossi de Almeida.

PROJETO DE LEI Nº 6.251, DE 2009 
(Do Sr. Francisco Rossi)

Acrescenta o art. 62-A a Lei nº 8.245 
de 18 de outubro de 1991 –  Locações de 
Imóveis Urbanos.

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito E Art. 
54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões –  Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º –  A Lei de 8.245 de 18 de outubro de 

1991 – Locações de Imóveis Urbanos, passa a vigorar 
acrescida da seguinte redação:

“Art. 62-A –” Se o locatário devidamente 
citado não purgar a mora no prazo de 3 (três) 
dias, ou apresentar contestação no prazo de 
15 (quinze) dias, será considerado revel, com 
a devida expedição do mandado de despejo 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.”

Art. 2º –  Entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Trata-se de Projeto de Lei que tem por escopo 
a questão da demora na prestação jurisdicional nas 
Ações de Despejo. 
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Vislumbra-se a inserção de tal dispositivo, bus-
cando inibir que o locatário devidamente citado, não se 
utilize da faculdade de purgar a mora (art.62, II a V e § 
único, da Lei 8.245/91) nem do prazo de 15 dias a partir 
da citação para oferecer a contestação com propósito 
manifestamente protelatório, abusando do direito de 
defesa, permanecendo no imóvel até o julgamento final 
da demanda sem efetivar o pagamento dos alugueis e 
despesas avençadas no contrato de locação.

Nesse sentido, verifica-se a necessidade de um 
remédio processual hábil a inibir os prejuízos causados 
ao Locador que, nas hipóteses em debate, se vê obri-
gado a aguardar a entrega da prestação jurisdicional 
em face da morosidade efetiva do processo.

Prestigiando os princípios da celeridade e efeti-
vidade, a nova redação intercalada, obtêm a desocu-
pação do imóvel objeto já no início da demanda, vez 
que o contrato de locação é firmado, via de regra, em 
caráter imutável e não acomoda, portanto, eventual 
alteração durante o seu curso.

Ademais, nas ações de despejo são invariavel-
mente oferecidas contestações pautadas por alega-
ções destituídas de qualquer plausibilidade, optando o 
Locatário por uma linha de raciocínio extremada, com 
um único objetivo – o protelatório – isso sem mencio-
nar os casos de inércia intencional do mesmo, em que 
o Juízo designa um Defensor Dativo que apresenta, 
invariavelmente, contestação por negativa geral, ge-
rando um retardamento ainda maior para a solução 
da demanda.

Observa-se um bom exemplo de subsunção fática 
à norma ora proposta, nos casos em que o Locador, 
tenha como importante parcela de sua renda o valor 
proveniente da locação. Poder-se-ia imaginar que o 
Locador seja um aposentado, que dependa do valor 
do aluguel para adquirir medicamentos indispensáveis 
à sua sobrevivência.

Não se pode olvidar que o Locatário sempre será 
a parte hipossuficiente da relação locatícia. Inúmeras 
vezes, a falta de pagamento dos aluguéis pode provocar 
prejuízos de relevante monta ao proprietário do imóvel. 
Nada obsta, então, que seja concedido o despejo em 
face da inércia do Inquilino devidamente citado.

Deve-se atentar para o fato de que, na hipótese 
do pedido de despejo por falta de pagamento, o Lo-
cador já se encontra em situação de desvantagem, 
eis que o Locatário não adimpliu com a sua principal 
obrigação decorrente do contrato, posto que deixou 
de pagar os aluguéis.

Dessa forma, há um conflito de interesses: o do 
Locatário, que deixou de cumprir o avençado, e o do 
Locador, que sofre um prejuízo patrimonial em razão 
do não pagamento dos aluguéis. A questão principal 

parece ser: qual desses interesses deve ser tutelado 
pelo Direito? 

A resposta mais coerente com os ideais de efetivi-
dade processual, que norteiam o processo em nossos 
dias, é aquela que acolhe o interesse do Locador, não 
o deixando a mercê da longa tramitação de um pro-
cesso judicial para que somente então possa retomar 
a posse direta de seu imóvel.

O que se busca, indiscutivelmente, é uma resposta 
mais célere e efetiva do Estado-Juiz aos conflitos que 
lhe são levados à apreciação. Não seria condizente 
com esse anseio manter o Locador, que está sendo 
prejudicado pela falta de pagamento do aluguel de seu 
imóvel, na espera de uma decisão definitiva.

Exsurge que o sistema processual ora guerre-
ado, prescinde de um mecanismo apto a zelar pela 
celeridade que colide com a temerária intenção de in-
quilinos que sequer reclamam maiores considerações, 
por se constituírem em meras artimanhas ou falácias 
destinadas a criar incabíveis percalços para o fluir da 
lide despejatória.

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

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Federal Francisco Rossi de Almeida.

PROJETO DE LEI Nº 6.252, DE 2009 
(Do Sr. Francisco Rossi)

Acrescenta alínea “c” e §§ 9º , 10 e 11 
ao art. 897 da Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943 –  Consolidação das Leis do Tra-
balho.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões –  Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º –  A Lei de n.º 5.452 de 01 de maio de 

1943 – Consolidação das Leis do Trabalho –  passa a 
vigorar acrescida da seguinte redação:

Art. 897 – “Cabe agravo, no prazo de 8 
(oito) dias:

a)(...)
b)(...)
c) de instrumento das decisões interlo-

cutórias, proferidas antes do encerramento 
da instrução probatória, que causar à parte 
lesão grave e de difícil reparação à sentença 
terminativa.”
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§ 9° Na hipótese da alínea “c” deste ar-
tigo, o agravo será dirigido diretamente ao tri-
bunal competente, através de petição, com o 
preenchimento dos requisitos intitulados no § 
5º deste artigo.

§ 10° O agravante, no prazo de 03 (três) 
dias, requererá a juntada aos autos do proces-
so, de cópia da petição do agravo de instru-
mento e do comprovante de sua interposição, 
assim como a relação dos documentos que 
instruíram o recurso.

I – O não cumprimento do disposto nes-
te parágrafo, desde que, argüido e provado 
pelo agravado, importa inadmissibilidade do 
agravo.

§ 11º Recebido o agravo de instrumen-
to no tribunal e distribuído em incontinenti, o 
relator:

I – Quando não se tratar de decisão sus-
cetível de causar à parte lesão grave e de di-
fícil reparação à sentença terminativa, o agra-
vo será remetido aos autos de origem para 
apreciação quando de eventual recurso, se 
suscitado neste;

II – Poderá atribuir efeito suspensivo ao 
recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, 
total ou parcialmente a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão, que poderá 
ser reformada quando do julgamento do mé-
rito do agravo;

III – Se o juiz comunicar que reformou 
inteiramente a decisão, o relator considerará 
prejudicado o agravo;

IV – Poderá requisitar informações ao 
juiz da causa, que as prestará no prazo de 08 
(oito) dias; e

V – A parte contrária será intimada a 
responder no prazo de 08 (oito) dias, facultan-
do-lhe juntar a documentação que entender 
conveniente. 

Art. 2º –  Entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Trata-se de Projeto de Lei que tem por escopo 
a questão do Agravo de Instrumento na Justiça do 
Trabalho. 

O mundo contemporâneo exige, em todas as 
sociedades, a existência de processualísticas que ve-
nham efetivamente ao encontro da verdadeira Justiça. 
O sistema jurídico hodierno impõe ao Estado a con-
cretização de normas de direito material, atendendo o 

processo seu mister constitucional, efetivando a plena 
aplicação do direito ao caso concreto.

O intuito dos recursos é consolidar o princípio do 
duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contra-
ditório, com a entrega de uma Justiça verdadeira ao 
jurisdicionado, isso porque, nas lides trabalhistas, não 
raros são os equívocos cometidos pelos Magistrados 
ao analisarem questões referentes à interposição do 
Agravo de Instrumento em desarmonia com a legis-
lação adjetiva. 

Nesse diapasão, verifica-se a necessidade de 
um remédio processual hábil a inibir o cerceamento 
de defesa no curso da instrução. Temos que com o 
surgimento da Emenda Constitucional de n.º 45/2004, 
houve uma ampliação da competência da Justiça do 
Trabalho, aumentando sobremaneira a necessidade de 
criar-se uma ferramenta apta a assegurar a escorreita 
aplicação da Justiça.

Além disso, existem inúmeras situações emer-
genciais, de difícil e grave reparação no curso de uma 
demanda trabalhista, onde o indeferimento de determi-
nado pleito, por meio de uma decisão interlocutória, po-
derá acarretar prejuízos imensuráveis para o requerente 
em ter que aguardar a tutela definitiva, que ressalte-se, 
é passível de Recurso Ordinário, perante a Segunda 
Instancia, de efeito suspensivo e devolutivo.

Tomemos, por exemplo, uma situação muito pre-
sente nos dias atuais, onde determinado Trabalhador, 
acometido por uma patologia grave, onde, inclusive, 
acaba sendo reconhecido sua invalidez e sua con-
seqüente aposentadoria, que, conseqüentemente, 
acaba acarretando na suspensão do contrato de tra-
balho. Neste passo, a Empresa, ainda que à margem 
da Lei, cessa o beneficio do convenio médico, com 
fundamentação na suspensão do contrato de trabalho/
aposentadoria por invalidez. Este trabalhador propõe 
Reclamação Trabalhista, com Requerimento de Tutela 
Antecipada, objetivando a mantença do convênio. O 
Juiz indefere a liminar, informando que a apreciação se 
dará em audiência ou em sentença, que, geralmente, 
acontece, em, não menos, de 01 (um) ano. 

Diante deste exemplo, ante a não possibilidade 
de interposição de Recurso em face da decisão in-
terlocutória proferida, o Trabalhador fica cerceado do 
seu direito de defesa, ação e acesso ao duplo grau 
de jurisdição.

Assim, a presente alteração objetiva resguardar 
tais situações, dentre outras, como liberação das guias 
do Seguro Desemprego, Soerguimento do FGTS, Bai-
xa na CTPS, em caso de Empresas Falidas, e assim 
por diante.

No mais, com a vinda da Emenda n° 45, como 
alhures salientado, a competência, matéria e atuação 
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da Justiça do Trabalho se estendeu consideravelmente, 
incorrendo inúmeras situações diferenciadas do ante-
riormente praticado, que se restringia a discussões de 
direitos trabalhista de contratos de trabalho, sendo que 
após referida Emenda, se discute danos materiais, da-
nos morais, acidentes de trabalho, dentre outras mais, 
sendo necessária a adequação da tramitação e das 
situações que passaram a existir, a fim de que resulte 
na mais escorreita aplicação da Justiça.

Percebe-se que a reforma processual no que tan-
ge o Agravo de Instrumento busca o não estrangula-
mento da ciência processual. As recentes modificações 
do instituto em estudo efetivaram-se diante da Emenda 
Constitucional 45/2004 que possui como postulados a 
concentração das decisões dos Tribunais Superiores 
e opção constitucional pela efetividade, celeridade. A 
morosidade da Justiça é preocupação primordial, por-
que de forma direta esta atinge o princípio do Estado 
Democrático de Direito que está consolidado numa 
visão constitucional no princípio da Dignidade da Pes-
soa Humana. Resta claro, que o Agravo de Instrumento 
atualmente possui uma concepção Constitucionalista 
(e não mais apenas instrumental) que busca uma pres-
tação jurisdicional mais célere e eficaz.

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

Sala das Sessões, 20 de outubro 2009. – Depu-
tado Federal Francisco Rossi de Almeida.

PROJETO DE LEI Nº 6.253, DE 2009 
(Do Sr. Regis de Oliveira)

Dispõe sobre a prioridade de portado-
res de necessidades especiais nos proces-
sos judiciais e administrativos.

Despacho: Apense-se ao PL-nº 
669/2003. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem por objetivo estabelecer prio-

ridade nos processos judiciais e administrativos aos 
portadores de necessidades especiais.

Art. 2º. Os portadores de necessidades especiais 
terão atendimento prioritário nos processos judiciais 
e administrativos, qualquer que seja a instância e a 
natureza da matéria.

Parágrafo único. A prioridade a que se refere este 
artigo concorrerá em igualdade com aquela dispensada 
às pessoas idosas, respeitando-se, nestas hipóteses, 
a precedência pela data de início do processo.

Art. 3º. A violação do disposto nesta Lei sujeita 
o infrator à pena de detenção de seis meses a dois 
anos, e multa.

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

Justificação

Esta proposta tem por finalidade estabelecer um 
acesso igualitário à justiça, considerando a peculiari-
dade dos jurisdicionados.

Não há como submeter ao mesmo tratamento 
determinadas pessoas, que, pelas condições particu-
lares, encontram-se em desvantagem para enfrentar 
os procedimentos.

O portador de necessidades especiais, tendo em 
vista a redução de determinadas capacidades, apre-
senta maior vulnerabilidade às agruras próprias de um 
processo judicial ou administrativo.

O desgaste trazido por um litígio quer judicial, 
quer administrativo, costuma ser penoso e estressan-
te, tanto do ponto de vista físico como psicológico, 
daí a necessidade de reduzir o máximo possível esse 
sofrimento experimentado pelas partes, sobretudo 
quando se trata de idosos e portadores de necessi-
dades especiais.

A demora processual é um aspecto que pode 
representar grave prejuízo no caso de necessidades 
especiais, principalmente se pensarmos que, em mui-
tos casos, os processos movidos por essas pessoas 
dizem respeito à busca de tratamentos, de assistência 
médica de recursos tecnológicos disponíveis para a 
superação de obstáculos.

O portador de necessidades especiais que plei-
teia, por exemplo, o fornecimento de uma prótese não 
pode ficar por muitos anos aguardando uma solução 
judicial para o problema.

Por uma questão de justiça, a fim de corrigir 
distorções do sistema, apresento este Projeto de Lei, 
para garantir a prioridade do portador de necessida-
des especiais nos processos judiciais e administrati-
vos, nos mesmos moldes já adotados para as pesso-
as idosas.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Depu-
tado Regis de Oliveira.

PROJETO DE LEI Nº 6.256, DE 2009 
(Do Sr. Major Fábio)

Estende a isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados para veículos ad-
quiridos por policiais militares e bombeiros 
militares, nas condições que estabelece.

Despacho: Às Comissões de: Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado; 
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Finanças e tributação (Mérito e Art. 54, RICD) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões –  Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art.1º da Lei n.º 8.989, de1995, passa 

a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:

“Art. 1º  ..................................................
VI – policiais militares e bombeiros mi-

litares em serviço ativo há no mínimo três 
anos.”(NR)

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

Justificação

A crise de violência no País atinge atualmente 
as pessoas que exercem as atividades de segurança 
pública e até mesmo de defesa civil, como é o caso 
dos policiais militares e dos bombeiros militares.

É, pois, com assombro, que temos assistido a 
agressões sistemáticas, em nossas principais cida-
des, praticadas contra os militares preparados para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, e que por tal motivo, ao serem 
reconhecidos, tornam-se o foco de ação criminal.

A presente proposta pretende garantir a tais in-
divíduos a possibilidade de se deslocarem com maior 
segurança em veículo próprio, adquirido com isenção 
do IPI, evitando que sua identificação pelo uso de far-
das, em transportes coletivos, os transforme em víti-
mas quase sempre fatais.

Pelo alcance social da medida, contamos com o 
apoio dos nobres Pares desta Casa para aprovação 
deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Major Fábio.

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO  
AO TCU Nº 38, DE 2009 

(Da Comissão de Finanças e Tributação)

Solicita ao Presidente do Tribunal de 
Contas da União auditoria sobre os débitos 
previdenciários dos municípios.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao 
Plenário.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 71, IV, da Constituição Federal 

e dos arts. 24, X, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, requeiro que seja solicitada ao Presidente 
do Tribunal de Contas da União auditoria sobre os dé-

bitos previdenciários dos municípios, inclusive aqueles 
referentes aos regimes próprios de previdência e aos 
devidos por agentes políticos.

Para tanto sugerimos que, caso seja inviável 
apuração dos débitos de todos os municípios do país, 
sejam selecionados aleatoriamente 270 municípios, 10 
por estado, distribuídos na seguinte proporção: 5 mu-
nicípios com até 10 mil habitantes; 3 municípios entre 
10 mil e 100 mil habitantes; e 2 municípios com mais 
de 100 mil habitantes.

Justificação

Há informações desencontradas sobre o tamanho 
dos débitos municipais. A Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil, por exemplo, estimou recentemente que 
os municípios deveriam à Previdência cerca de R$ 6 
bilhões, enquanto a Confederação Nacional dos Mu-
nicípios projetou que as prefeituras teriam a receber 
da União mais de R$ 20 bilhões.

Muitos prefeitos se viram nos últimos anos com-
pelidos a assinar confissões de dívida previdenciária 
das quais discordavam ou sequer tinham condições de 
estimar, em virtude da premência de receber certidões 
negativas de débitos, indispensáveis para garantir o re-
cebimento de transferências voluntárias da União. Como 
resultado, muitos municípios arcam hoje com débitos 
indevidos, inclusive prescritos nos termos da Súmula 
Vinculante nº 8, do Supremo Tribunal Federal.

As informações da auditoria auxiliarão os traba-
lhos que estão sendo desenvolvidos pela Subcomissão 
Permanente de Assuntos Municipais e podem resul-
tar na elaboração de proposições que visem corrigir 
eventuais distorções.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – 
Deputado Vignatti, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 5.500, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere a criação de uma biblioteca 
em “braille” no Município de Água Doce 
do Norte/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
É grande o número de alunos portadores de defi-

ciência visual existente no estado do Espírito Santo.
Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-

tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
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litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades de 
desenvolvimento através de informação bibliográfica, 
nosso intuito é, nos termos da legislação educacional 
em vigor, sugerir a criação de uma biblioteca em “brail-
le” no Município de Água Doce do Norte/ES.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.501, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere a criação de um Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), para trata-
mento de pessoas portadoras de transtor-
nos mentais, no Município de Muniz Frei-
re/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importân-
cia para a sociedade capixaba, e considerando que 
a intervenção precoce e acompanhamento adequa-
do favorecem as pessoas portadoras de transtornos 
mentais, julgamos necessário a criação de um Centro 
de Atenção Psicossocial – CAPS, com qualidade de 
tratamento e que assegure a disponibilidade de me-
dicamentos para a população do Município de Muniz 
Freire/ES.

 Sala das Sessões, em 21 de outubro de 2009. 
– Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.502, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere a criação de um Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), para trata-
mento de pessoas portadoras de transtor-
nos mentais, no Município de Marataízes/
ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importân-
cia para a sociedade capixaba, e considerando que 
a intervenção precoce e acompanhamento adequa-
do favorecem as pessoas portadoras de transtornos 
mentais, julgamos necessário a criação de um Centro 
de Atenção Psicossocial – CAPS, com qualidade de 
tratamento e que assegure a disponibilidade de medi-
camentos para a população do Município de Mimoso 
do Sul/ES.

 Sala das Sessões, em 21 de outubro de 2009. 
– Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.503, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere a criação de um Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS), para tratamento de 
pessoas portadoras de transtornos mentais, 
no Município de Jerônimo Monteiro/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 
portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importân-
cia para a sociedade capixaba, e considerando que 
a intervenção precoce e acompanhamento adequa-
do favorecem as pessoas portadoras de transtornos 
mentais, julgamos necessário a criação de um Centro 
de Atenção Psicossocial – CAPS, com qualidade de 
tratamento e que assegure a disponibilidade de medi-
camentos para a população do Município de Jerônimo 
Monteiro/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.504, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere a criação de um Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), para trata-
mento de pessoas portadoras de transtor-
nos mentais, no Município de Iúna/ES.

Despacho: Publique-Se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 

cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Iúna/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.505, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere a criação de um Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), para trata-
mento de pessoas portadoras de transtor-
nos mentais, no Município de Itapemirim/
ES.

Despacho: publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.



59732 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Itapemirim/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.506, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere a criação de um Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), para trata-
mento de pessoas portadoras de transtor-
nos mentais, no Município de Irupi/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Irupi/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO N 5.507, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere a criação de um Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), para trata-
mento de pessoas portadoras de transtor-
nos mentais, no Município de Pedro Ca-
nário/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importân-
cia para a sociedade capixaba, e considerando que 
a intervenção precoce e acompanhamento adequa-
do favorecem as pessoas portadoras de transtornos 
mentais, julgamos necessário a criação de um Centro 
de Atenção Psicossocial – CAPS, com qualidade de 
tratamento e que assegure a disponibilidade de me-
dicamentos para a população do Município de Pedro 
Canário/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.508, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere a criação de uma biblioteca 
em “braille” no Município de Conceição 
da Barra/ES.

Despacho: Publique-Se. Encaminhe-Se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
É grande o número de alunos portadores de defi-

ciência visual existente no estado do Espírito Santo.
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Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-
tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades de 
desenvolvimento através de informação bibliográfica, 
nosso intuito é, nos termos da legislação educacional 
em vigor, sugerir a criação de uma biblioteca em “brail-
le” no Município de Conceição da Barra/ES

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.509, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação de uma biblioteca em “braille” no 
Município de Brejetuba/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
É grande o número de alunos portadores de defi-

ciência visual existente no estado do Espírito Santo.
Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-

tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades de 
desenvolvimento através de informação bibliográfica, 
nosso intuito é, nos termos da legislação educacional 
em vigor, sugerir a criação de uma biblioteca em “brail-
le” no Município de Brejetuba/ES.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.510, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação de uma biblioteca em “braille” no 
Município de Barra de São Francisco/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
É grande o número de alunos portadores de defi-

ciência visual existente no estado do Espírito Santo.
Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-

tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades de 
desenvolvimento através de informação bibliográfica, 
nosso intuito é, nos termos da legislação educacional 
em vigor, sugerir a criação de uma biblioteca em “brail-
le” no Município de Barra de São Francisco/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.511, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação de uma biblioteca em “braille” no 
Município de Baixo Guandu/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
É grande o número de alunos portadores de defi-

ciência visual existente no estado do Espírito Santo.
Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-

tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades de 
desenvolvimento através de informação bibliográfica, 
nosso intuito é, nos termos da legislação educacional 
em vigor, sugerir a criação de uma biblioteca em “brail-
le” no Município de Baixo Guandu/ES

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.
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INDICAÇÃO Nº 5.512, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação de uma biblioteca em “braille” no 
Município de Águia Branca/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
É grande o número de alunos portadores de defi-

ciência visual existente no estado do Espírito Santo.
Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-

tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades de 
desenvolvimento através de informação bibliográfica, 
nosso intuito é, nos termos da legislação educacional 
em vigor, sugerir a criação de uma biblioteca em “brail-
le” no Município de Águia Branca/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.513, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministério da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Mucurici/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Mucurici/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.514, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Educação a 
criação de uma biblioteca em “braille” no 
Município de Pancas/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
É grande o número de alunos portadores de defi-

ciência visual existente no estado do Espírito Santo.
Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-

tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades de 
desenvolvimento através de informação bibliográfica, 
nosso intuito é, nos termos da legislação educacional 
em vigor, sugerir a criação de uma biblioteca em “brail-
le” no Município de Pancas/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.515, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
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(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Marilândia/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Marilândia/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.516, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Alto Rio Novo/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-

compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importân-
cia para a sociedade capixaba, e considerando que 
a intervenção precoce e acompanhamento adequa-
do favorecem as pessoas portadoras de transtornos 
mentais, julgamos necessário a criação de um Centro 
de Atenção Psicossocial – CAPS, com qualidade de 
tratamento e que assegure a disponibilidade de me-
dicamentos para a população do Município de Alto 
Rio Novo/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.517, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Rio Bananal/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
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assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Rio Bananal/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.518, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Sooretama/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Sooretama/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.519, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Conceição da Barra/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importân-
cia para a sociedade capixaba, e considerando que 
a intervenção precoce e acompanhamento adequa-
do favorecem as pessoas portadoras de transtornos 
mentais, julgamos necessário a criação de um Centro 
de Atenção Psicossocial – CAPS, com qualidade de 
tratamento e que assegure a disponibilidade de me-
dicamentos para a população do Município de Con-
ceição da Barra/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.520, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
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(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Baixo Guandu/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importân-
cia para a sociedade capixaba, e considerando que 
a intervenção precoce e acompanhamento adequa-
do favorecem as pessoas portadoras de transtornos 
mentais, julgamos necessário a criação de um Centro 
de Atenção Psicossocial – CAPS, com qualidade de 
tratamento e que assegure a disponibilidade de me-
dicamentos para a população do Município de Baixo 
Guandu/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.521, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Brejetuba/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-

compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Brejetuba/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.522, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Viana/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
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pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Viana/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.523, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Itarana/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 

que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Itarana/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.524, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Iconha/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Iconha/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.525, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao MInistro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
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doras de transtornos mentais, no Município 
de Ibiraçu/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Ibiraçu/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. –Deputado 
Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.526, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Fundão/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Fundão/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – De-
putado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.527, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Guaçuí/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
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que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Guaçuí/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.528, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Sáude a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Ibatiba/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Ibatiba/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.529, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Educação a 
criação de uma biblioteca em “braille” no 
Município de Montanha/ES.

Despacho: Publique-Se. Encaminhe-Se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
É grande o número de alunos portadores de defi-

ciência visual existente no estado do Espírito Santo.
Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-

tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades de 
desenvolvimento através de informação bibliográfica, 
nosso intuito é, nos termos da legislação educacional 
em vigor, sugerir a criação de uma biblioteca em “brail-
le” no Município de Montanha/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009.– 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.530, DE 2009  
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Educação a 
criação de uma biblioteca em “braille” no 
Município de Laranja da Terra/ES

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,

É grande o número de alunos portadores de defi-
ciência visual existente no estado do Espírito Santo.

Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-
tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”
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A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades 
de desenvolvimento através de informação biblio-
gráfica, nosso intuito é, nos termos da legislação 
educacional em vigor, sugerir a criação de uma 
biblioteca em “braille” no Município de Laranja da 
Terra/ES.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

REQUERIMENTO Nº 5.704, DE 2009  
(Do Sr. Manoel Junior)

Requer a revisão do despacho apos-
to ao PL nº 5649/09, do Senado Federal 
– Ideli Salvati.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 32, X, h, c/c art. 139, II, b 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
requeiro a Vossa Excelência revisão do despacho ini-
cial aposto ao Projeto de Lei nº 5649/09, do Senado 
Federal, que “ dispõe sobre a condição de perito 
oficial dos papiloscopistas em suas pericias es-
pecificas e da outras providencias “, de modo que 
esta Comissão se pronuncie sobre a matéria, apre-
ciando sua adequação financeira e orçamentária.

O Projeto, caso se transfigure em norma subs-
tantiva de nosso Direito, ensejará ao Poder Público 
Federal um aumento nas suas despesas, pois cria 
obrigações à União que necessitam de análise nos 
aspectos da compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, motivo pelo qual a matéria 
deverá ser apreciada pela Comissão de Finanças 
e Tributação.

Informo que a proposição encontra-se ainda na 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público (CTASP) e tramitará também pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Sala da Comissão, em 14 de outubro de 2009. 
– Deputado Manoel Junior, Presidente.

Indefiro, nos termos do artigo 141 
do RICD, uma vez que o Projeto de Lei n. 
5.649/09 não contém disposição que importe 
aumento ou diminuição da receita ou despesa 
pública, não sendo hipótese de pronuncia-

mento da Comissão de Finanças e Tributa-
ção, nos termos do art. 32, inciso X, alínea 
“h”, do RICD. Oficie-se. Publique-se. 

Em 28-10-09. – Michel Temer, Presi-
dente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

REQUERIMENTO Nº 5.715, DE 2009  
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Requer a revisão do despacho aposto 
ao Projeto de Lei nº 5.940/2009, que “Cria 
o Fundo Social – FS, e dá outras providên-
cias”.

Senhor Presidente,
Atendendo ao Requerimento nº 276/09-CEC, de 

autoria do Deputado Angelo Vanhoni e outros, aprovado 
unanimemente em reunião ordinária desta Comissão, 
em 07.10.09, requeiro a Vossa Excelência, nos termos 
do art. 141 do Regimento Interno, a revisão do despa-
cho aposto ao Projeto de Lei nº 5.940/2009, que “Cria o 
Fundo Social – FS, e dá outras providência”, para incluir 
a Comissão de Educação e Cultura dentre as comis-
sões técnicas competentes para examinar a matéria, 
passando a compor a Comissão Especial constituída 
para dar parecer à proposição, com fundamento nos 
arts. 32, IX, “a”, c/c art. 34, II, do RICD.

O Projeto de Lei nº 5.940/2009 trata de matérias 
do campo temático deste Colegiado, dispondo sobre a 
destinação de recursos para a realização de projetos 
e programas de desenvolvimento nas áreas da Edu-
cação e da Cultura.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário,  Presidente

Defiro, nos termos do art. 141 do RICD, 
a solicitação de redistribuição de proposi-
ção, e revejo o despacho inicial aposto ao 
Projeto de Lei n. 5417/09, e seu apensado, 
o Projeto de Lei n. 5940/09, para incluir a 
Comissão de Educação e Cultura. Publique-
se. Oficie-se. [Novo Despacho: Comissão 
Especial: CTASP, CDEIC, CEC, CSSF, CME, 
CFT (mérito e art. 54, RICD) e CCJC (art. 
54, RICD) – Apreciação: proposição sujei-
ta à apreciação do Plenário – Regime de 
Tramitação: Prioridade]. 

Em 28-10-09. – Michel Temer, Pre-
sidente.



59742 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

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 DIRI-
GENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E TRA-
BALHADORES PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM 

MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO”; LEI Nº 11.282/2006, 
QUE “ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 
PUNIDOS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM MO-
VIMENTO GREVISTA”; E LEI Nº 10.559/2002, QUE 

“REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO DAS DISPO-
SIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ 

OUTRAS PROVIÊNCIAS”. (LEI DA ANISTIA) EXCELEN-
TÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, DEPUTADO MICHEL TEMER. 

REQUERIMENTO Nº 5.768, DE 2009

Solicita prorrogação do prazo da Co-
missão Especial da Anistia.

 Senhor Presidente,
Tendo em vista que este órgão técnico encontra-se 

na fase final dos trabalhos e, conforme entendimentos 
com a Advocacia-Geral da União foi encaminhado ofício 
nº 85/09, datado do dia 29/4/09, bem como o ofício nº 
114/09, em aditamento, datado do dia 2/6/09, nos quais 
foi solicitado o posicionamento sobre questões que foram 
extraídas da farta documentação e dos pleitos diretamente 
dirigidos à Comissão e encaminhados àquela instituição. 
Essas informações são necessárias para a conclusão 
do relatório final.

Isto posto, requeiro a Vossa Excelência, nos termos 
regimentais, seja prorrogado por mais 50 (cinquenta) 
dias, ou seja, até o dia 20 de dezembro de 2009, o prazo 
da Comissão Especial destinada a acompanhar, a apli-
cação das seguintes Leis de Anistia: Lei nº 8.878/94, que 
“Dispõe sobre a concessão de anistia”; Lei nº 10.790/03, 
que “concede anistia a dirigentes ou representantes sin-
dicais e trabalhadores punidos por participação em mo-
vimento reivindicatório”; Lei nº 11.282/06, que “anistia os 
trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos-ECT punidos em razão da participação em movimento 
grevista.”; e Lei nº 10.559/02, que “regulamenta o artigo 
8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 
dá outras providências”. 

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. –  De-
putado Daniel Almeida,  Presidente. 

Defiro 
Em 28-10-09 Michel Temer, Presiden-

te.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Lael Va-
rella.

O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero incentivar e parabenizar as várias pesqui-
sas que vêm sendo realizadas no Brasil, especialmente 
no campo da saúde e da agropecuária.

Está, assim, de parabéns a pesquisadora Clau-
diana Lameu, da USP e do Instituto Butantan, que 
descobriu no veneno da jararaca uma substância que 
promete ajudar a reduzir a pressão arterial sem os efei-
tos colaterais comuns dos medicamentos atuais.

Segundo matéria da Agência USP, publicada no 
jornal Estado de Minas, “Um peptídeo encontrado no 
veneno da jararaca poderá ser responsável por um novo 
medicamento no tratamento da hipertensão. É isso que 
afirma a farmacêutica e pesquisadora do Instituto Bu-
tantan, Claudiana Lameu, em sua tese de doutorado 
defendida recentemente no Instituto de Química (IQ) 
da USP. Os peptídeos potenciadores de bradicinina 
(BPPs) atuariam no sistema nervoso central reduzindo 
a pressão arterial e a frequência cardíaca”.

Explica a pesquisadora: “Na verdade, os BPPs 
já são utilizados no tratamento de hipertensão há bas-
tante tempo, por intermédio do medicamento Captopril. 
Contudo, eles estão voltados para um outro foco, que 
é a inibição da enzima conversora de angiotensina 
(ECA), ou seja, a diminuição de certas substâncias 
hipertensoras no organismo”.

A atuação do peptídeo descoberta pela pesqui-
sadora é totalmente diferente. Os BPPs atuariam no 
aumento da sensibilidade do barorreflexo. O exemplo 
que Claudiana utiliza para explicar o barorreflexo é 
bem simples: “Quando agachamos e levantamos rá-
pido, a nossa pressão poderia diminuir bruscamente 
e nos deixar com tontura. Porém, nós temos um con-
trole que não deixa isso acontecer. É o controle dos 
barorreceptores atuando”.

Os barorreceptores mandam informações para o 
sistema nervoso central (SNC), diminuindo ou aumen-
tando a pressão arterial e a frequência cardíaca quan-
do necessário. A pesquisadora explica que os atuais 
medicamentos que atuam na diminuição da pressão 
arterial têm como contrapartida o aumento da frequ-
ência cardíaca, o que não aconteceria num fármaco 
originário desse peptídeo encontrado no veneno da 
jararaca, que diminui, ao mesmo tempo, pressão e 
frequência cardíaca.
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“Não há no mercado nenhum medicamento que 
controle esse barorreflexo e os hipertensos têm a 
sensibilidade desse mecanismo diminuída”, destaca 
a pesquisadora. Ela comenta que ainda não se sabe 
a origem fisiológica da hipertensão, mas se conhecem 
vários sinais que identificam um hipertenso até mes-
mo antes de a pessoa contrair a doença. Um deles é 
a sensibilidade alterada do barorreflexo.

A pesquisa feita pelo grupo de Claudiana utilizou 
ratos hipertensos nos quais foi inserida uma bomba de 
infusão que injetava continuamente uma determinada 
dose do peptídeo no animal por um período de tempo 
definido. O período mais prolongado de exposição à 
substância foi de 28 dias.

Quanto ao medicamento a ser produzido, Claudia-
na entende que ele deve ser utilizado para uso crônico, 
mesmo porque mais importante que o efeito instantâ-
neo dos BPPs é o efeito sentido depois de algumas 
horas. “Nós já temos resultados de que, com bomba 
de infusão, a substância consegue manter a pressão 
do hipertenso em níveis normais, muito próximo dos 
animais normotensos (sem problemas de pressão alta 
ou baixa)”, destaca.

Outra descoberta em relação aos normotensos 
é que eles não sofrem nenhum efeito quando são ex-
postos ao peptídeo. Uma vez que ele não tem proble-
mas nos barorreceptores, o efeito exercido pelo medi-
camento seria nulo.

Segundo a pesquisadora, até o momento não 
foi encontrado nenhum efeito colateral. Ela esclarece 
que a molécula responsável pelo tratamento não está 
presente apenas no veneno da serpente, mas também 
no cérebro e no baço. “É algo que é bom pra serpente. 
Ela não teria essa substância no sistema nervoso se 
não fosse para algum mecanismo fisiológico importan-
te” – completa Claudiana.

Sr. Presidente, o Brasil possui uma natureza rica 
com uma biodiversidade fantástica, mas falta muita pes-
quisa para explorar esse potencial. Deus nos concedeu 
esse talento para ser explorado e não para ficarmos 
deitados em berço esplêndido.

Registro, portanto, os meus parabéns à Dra. 
Claudiana e a toda a sua equipe, como também aos 
milhares de pesquisadores anônimos deste País.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento pelos órgãos de co-
municação da Câmara dos Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo 
Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, neste dia 28 de outubro, aproveito 

a oportunidade para cumprimentar os servidores pú-
blicos federais, municipais e estaduais pelo empenho, 
dedicação e responsabilidade com que conduzem a 
coisa pública, mesmo que não tenham as melhores 
condições de trabalho. 

Não há democracia sem Estado eficiente. Não há 
Estado eficiente sem um serviço público organizado 
e servidor motivado com a carreira e com um venci-
mento decente.

Senhores, temos trabalhado no Congresso Na-
cional para, a cada ano, aumentar os recursos orça-
mentários para cumprir os acordos com as diversas 
categorias de servidores públicos, aperfeiçoar a legisla-
ção brasileira, legalizar os acordos coletivos e garantir 
a legalidade do exercício do direito de greve.

Essa também tem sido a preocupação do Go-
verno Federal, tanto que, desde 2003, com a posse 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Governo 
democratizou as relações de trabalho, realizou con-
curso público para recompor setores estratégicos, 
como educação, saúde e segurança, estruturou novos 
planos de carreiras e de cargos, deu aumento real de 
salários, valorizou a capacitação, instituiu a avaliação 
de desempenho profissional e organizou a política de 
atendimento à saúde da categoria. Essas ações são 
uma prova da preocupação do Governo.

Como servidor público de carreira que sou, tam-
bém observo com cuidado todas as ações ligadas à 
carreira, e sei que não há Estado eficiente sem um 
serviço público organizado e servidor motivado com a 
carreira e com vencimentos decentes.

Também tenho legislado para que os acordos 
coletivos sejam cumpridos, como o direito à greve. 
Com relação à PEC nº 483, que trata da transposição 
dos servidores estaduais e municipais do Estado de 
Rondônia para o quadro da União, fui incansável para 
tentar chegar a um relatório que contemplasse os in-
teresses dos servidores. Conseguimos uma vitória na 
Câmara, com aprovação larga, em 2 turnos. E ainda 
estamos acompanhando de perto a continuidade da 
votação da PEC no Senado Federal. 

Creio que nosso trabalho na relatoria e na apro-
vação da PEC 483 na Câmara dos Deputados garan-
tirá a transposição segura dos servidores municipais 
e estaduais para o quadro da União, atendendo a uma 
demanda de mais de 20 anos.

Outro ponto que é preciso ser ressaltado é quanto 
ao reajuste salarial dos servidores públicos durante o 
Governo Lula, o que superou os ganhos dos trabalha-
dores do setor privado. A constatação é da pesquisa 
realizada pela Consultoria Mosaico, que mostra que, de 
dezembro de 2002 a fevereiro de 2009, quem trabalha 
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no Executivo Federal teve aumento real de 74,2%, além 
da correção da inflação do período (43,3%). 

Os ganhos chegam a ser 8,5 vezes maiores que 
os de um funcionário de empresa privada, que rece-
beram aumento de 8,2%. O levantamento mostra tam-
bém que o aumento no Legislativo foi de 28,5% e no 
Judiciário, 79,3%, no mesmo período. 

Em dezembro de 2002, a remuneração média do 
servidor federal do Executivo na ativa era de R$2.680,00 
– 3,6 vezes maior do que o rendimento médio de 
R$740,90 do setor privado. 

Em fevereiro de 2009, o ganho mensal mé-
dio no Executivo pulou para R$6.691,00 – 5,8 vezes 
maior do que o rendimento médio do setor privado, 
de R$1.154,00. 

Além da correção salarial do serviço público, o 
Governo Lula implantou ações de ajuste e racionaliza-
ção da gestão de pessoal. Houve substituição de mão 
de obra terceirizada irregular por servidores concursa-
dos, novas carreiras foram criadas, foram executadas 
iniciativas para profissionalizar a ocupação dos cargos 
e funções comissionadas e foi possibilitada a contra-
tação temporária no setor público.

Registro o meu sincero agradecimento e reco-
nhecimento pelo trabalho de todos os servidores pú-
blicos, a quem cumprimento pela passagem de seu 
dia, em especial os servidores públicos do Estado de 
Rondônia.

Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, caros se-
nhores, também gostaria de registrar que ontem, no 
auditório da Fundação Cultural Palmares, aqui em 
Brasília, foi realizado um encontro pelo Dia Nacional 
de Mobilização Pró-Saúde da População Negra, uma 
ação do Fórum de Mulheres Negras. 

Entre os assuntos discutidos, a realidade das 
mulheres negras em áreas como saúde e mercado de 
trabalho, além de políticas que possam melhorar sua 
atuação na sociedade.

Uma das preocupações levantadas no encontro 
foi em relação ao racismo institucional. Tal fator está 
ligado à herança histórica de escravização, deixando 
a população negra fora do acesso aos principais bens 
da sociedade, como saúde e moradia, e marginalizada 
no mercado de trabalho.

Não é de hoje que os afrodescendentes são tra-
tados como cidadãos de segunda categoria. A eles 
são destinadas posições subalternas no mercado de 
trabalho, há menor oportunidade no campo da educa-
ção, da saúde e de todos os direitos mínimos para o 
exercício de uma vida digna.

Para ter-se ideia da injustiça de nosso sistema 
educacional, basta citar que apenas 2% dos negros 
brasileiros cursam o ensino superior, índice infinita-

mente inferior ao encontrado em países como a África 
do Sul – até pouco tempo, palco da odiosa política do 
Apartheid. É preciso que fique claro que as políticas 
afirmativas não estão sendo criadas para prejudicar os 
brancos e sim para dar oportunidade aos negros.

Com relação ao atendimento médico, há ainda 
um despreparo no atendimento a essa população, prin-
cipalmente as mulheres. Existe, por incrível que pare-
ça, conceitos errôneos ligados ao racismo, como, por 
exemplo, o de que mulheres negras não sentem dor. 
O resultado disso é que, na hora de realizar interven-
ções cirúrgicas, as mulheres negras recebem menos 
anestesia que mulheres brancas.

São estatísticas que precisam ser alteradas com 
políticas públicas eficientes.

Sr. Presidente, concluo dizendo que hoje, no 
Estado de Rondônia, acontece a 1ª Conferência de 
Saúde de Mulheres Negras, que busca pensar a saú-
de pública para um segmento da sociedade feminina 
que tem uma diferenciação no tocante ao conjunto da 
sociedade. Esse evento, promovido pela Prefeitura de 
Porto Velho, visa compreender a necessidade de saú-
de das mulheres negras do nosso Estado.

Muito obrigado.
 O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a pala-

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar 
que estou recebendo, em Brasília, comitiva de Bom 
Jesus do Norte, formada pelo Prefeito do Município, 
Adson Azevedo, médico e meu colega; pelo Vice-Pre-
feito, Pedro Chaves; pelo Presidente da Câmara, José 
Manoel; e pelos Vereadores Flávio, Romeu, Toninho e 
Silvinha. Eles vieram a Brasília em busca de recursos 
para o Município.

Estamos conversando com a bancada do Rio de 
Janeiro sobre a drenagem do Rio Itabapoana, sobre 
a ponte que liga os 2 municípios, que já se está preci-
sando de uma nova via.

Parabenizo o Prefeito e sua comitiva, que vieram 
em busca de recursos.

Sr. Presidente, hoje é Dia do Servidor Público. 
Também sou servidor público do Estado do Espírito 
Santo. Parabenizo todo servidor público pelo seu dia.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, segundo informações da Secretaria 
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de Estado da Agricultura, inspetores da União Euro-
peia estiveram em Santa Catarina para uma auditoria 
no sistema de sanidade animal do Estado. 

O encontro serviu especialmente para apresenta-
ção de agradecimentos, tanto por parte dos inspetores 
do Departamento de Alimentação e Veterinária da UE 
como pelos técnicos dos serviços de defesa sanitária 
animal federal e estadual.

O Secretário de Defesa Agropecuária do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Inácio 
Kroetz, destacou a importância do acesso a novos 
mercados para os produtos de origem animal, porém, 
atendendo a todos os requisitos internacionais. 

Os inspetores informaram que conseguiram cum-
prir muito bem a missão de avaliação do sistema de 
segurança sanitária dos setores de suínos e de bovi-
nos de Santa Catarina. As questões técnicas que ainda 
merecem detalhamento serão discutidas em Brasília, 
no Ministério da Agricultura. Declararam também que 
encontraram os médicos veterinários da Companhia 
Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Ca-
tarina – CIDASC organizados, motivados e com equi-
líbrio para a execução das suas atividades na defesa 
sanitária animal. 

Foi possível verificar registros auditáveis das 
ações de defesa sanitária animal executadas no Es-
tado, assim como a garantia de recursos humanos, 
já que as deficiências serão corrigidas até o primeiro 
semestre do próximo ano.

Nos próximos 2 meses, os inspetores da UE 
apresentarão o relatório da auditoria ao Ministério da 
Agricultura. 

Ainda em Santa Catarina, a COOPERITAIPU 
agendou a 12ª edição do Itaipu Rural Show para o 
período de 27 a 30 de janeiro de 2010. Considerado o 
maior evento de difusão tecnológica de Santa Catarina, 
o Itaipu Rural Show, realizado pela COOPERITAIPU de 
Pinhalzinho, é a vitrine para todos os empresários rurais 
buscarem novas tecnologias, as mais diferentes formas 
de se praticar a agricultura, conforme bem enfatiza o 
presidente da COOPERITAIPU, Arno Pandolfo.

Na edição de 2009, o evento contou com espaço 
físico ampliado, com o arrendamento de 2,5 hectares 
contíguos, ocupando área territorial de 18,5 hectares 
do Centro de Treinamento e Difusão de Tecnologias 
COOPERITAIPU, localizado no Km 580 da rodovia fe-
deral BR-282, a 1 quilômetro do trevo oeste da cidade 
de Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina.

Os negócios fechados cresceram 17% e ultrapas-
saram a casa dos 12 milhões de reais. O público au-
mentou em 25% e totalizou 37.567 pessoas, a maioria 
produtores e empresários rurais dos 3 Estados do sul 
do Brasil, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. A 

feira atingiu o objetivo de promover a difusão de novas 
tecnologias e, ao mesmo tempo, gerar negócios. Tra-
tores, caminhões, veículos, máquinas e equipamentos 
foram os itens mais comercializados, demonstrando 
a força da atividade agrícola catarinense, do coope-
rativismo do nosso Estado, e a importância de Santa 
Catarina no cenário nacional.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Para comemorar os 42 anos de existência, a COOPE-
RALFA inaugura na cidade de Chapecó o novo SU-
PERALFA. A solenidade de inauguração, que marca o 
início de uma nova fase para os clientes de supermer-
cados da região, ocorre dia 29 de outubro.

As obras do maior e mais novo supermercado 
da rede Alfa, iniciadas em dezembro de 2008, foram 
concluídas com investimento de 13 milhões de reais, 
e outros 2 milhões de reais, aplicados em estoques 
iniciais de mercadorias. 

O mais recente empreendimento da COOPERAL-
FA em Chapecó conta com área construída de 9.500 
metros quadrados e área de vendas totalmente clima-
tizada, incluindo estacionamento coberto, playground 
para crianças, cozinha moderna e preparada para vi-
sitação, padaria com produtos dos moinhos Alfa, área 
de descanso para o cliente, espaço de lazer para os 
funcionários, restaurante panorâmico (o primeiro da 
cidade em supermercados) e bufê com capacidade 
para atender 500 refeições-dia.

Na área de vendas, ainda estão lojas de apoio 
como farmácia, bazar, agência da SICOOB-MAXICRÉ-
DITO, salão de beleza, revenda de celulares, pet shop, 
Restaura Jeans e tabacaria. A obra edificada sobre os 
preceitos da cidadania e da preservação ambiental 
contempla um sistema de aproveitamento da água da 
chuva, com cisterna com capacidade de 40 mil litros 
e a instalação de sistema de aquecimento de água 
com o aproveitamento de calor gerado por motores 
da refrigeração.

O presidente da COOPERALFA, Romeo Bet, 
disse que o investimento no novo supermercado for-
talece o sistema cooperativo e atende a um desejo da 
sociedade chapecoense e região, de modo especial 
dos associados, que serão mais bem atendidos nos 
mais diferentes aspectos. 

Parabéns a COOPERALFA por mais esse em-
preendimento voltado para atender o associado e a 
sociedade catarinense.

Muito obrigado.
 O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em matéria 
de primeira página de sua edição de ontem, o jornal O 
Povo, da Capital cearense, publicou reportagem sobre 
o estado de conservação da BR-116, rodovia federal 
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que liga o Ceará ao sul do País como escoadouro de 
nossa produção e ponto de interligação e desenvolvi-
mento nordestino com as Regiões Sul e Sudeste.

Para cobrir percurso de 560 quilômetros, os jorna-
listas que partiram de Salgueiro, em Pernambuco, até 
alcançar Jati, no Ceará, e, em seguida, outras comu-
nas interioranas, ofereceram a lastimável constatação 
de que apenas 17% da rodovia estão em boas condi-
ções de tráfego, deixando o DNIT, sob esse aspecto, 
num quadro delicado diante de setores empresariais 
e da própria opinião pública da Unidade Federada a 
que pertencemos.

Em pronunciamento feito desta tribuna, no mês 
anterior, focalizei a precariedade de nossas BRs, apon-
tando naquele ensejo a BR-222 como em situação 
desgastada, reclamando urgentes medidas por parte 
daquele órgão do Governo Federal.

O próprio Superintendente Regional do DNIT no 
Ceará, Guedes Neto, acompanhou Parlamentares numa 
ampla vistoria em trechos mais penosos da rodovia. 
E as razões para a situação da estrada residem mais 
acentuadamente na carência de recursos suficientes 
para permitir ação mais proficiente de manutenção, 
capaz de atender a um dos espaços de maior movi-
mentação, com fábricas de grande porte, situadas em 
Sobral, cujos estoques são exportados, por via terres-
tre, para outras cidades do País.

Em face da repercussão alcançada pelos co-
mentários que foram feitos na mídia, desdobrados na 
Assembleia Legislativa, espera-se que o DNIT mani-
feste o seu efetivo propósito de restabelecer a almeja-
da normalidade, ainda mais porque, em Pernambuco, 
o quadro é bem diferente, sem registro de danos nas 
estradas da União ali existentes.

Ao registrar tais constatações, o que se pretende 
é postular providência imediata do Poder Executivo para 
que se adote diligente posicionamento, em condição 
de propiciar a inadiável tranquilidade em uma via de 
inquestionável relevância para o Nordeste brasileiro.

 O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, marisqueiras e pescadores do Brasil, hoje 
estamos em festa: foram aprovados, na Comissão de 
Agricultura, um projeto de lei do Deputado Domingos 
Dutra e 2 meus. E, na Comissão de Trabalho, a Deputa-
da Gorete foi uma grande atriz, digamos assim: articulou 
e conseguiu desembaraçar todos os entraves para a 
análise do Projeto de Lei nº 3.352, de 2008, de minha 
autoria, que dá aos engenheiros de pesca do Brasil o 
poder de comprovar a sanidade do pescado.

Sr. Presidente, o Ministério da Pesca e Aquicultura 
iniciou nesta quarta, dia 7, em todo o País, o primei-
ro censo sobre a produção de pescados. O objetivo 

é saber o que está sendo produzido, a ração usada 
pelos pescadores e detalhes sobre o escoamento da 
produção, para ajudar o Governo a formular políticas 
públicas para a área e saber os resultados das ações 
até aqui empregadas para o setor.

O trabalho envolve 258 recenseadores, todos de 
nível superior, identificados com crachá, boné, camise-
ta, bolsa, palm top (pequeno computador) e material 
de divulgação. Só nos Estados do Paraná, de Santa 
Catarina e do Rio Grande do Sul vão trabalhar cerca 
de 60 recenseadores. 

Segundo o Ministro da Pesca e Aquicultura, Al-
temir Gregolin, os recenseadores não farão pergun-
tas que costumam incomodar os piscicultores, como 
questões sobre o licenciamento ambiental das áreas 
onde atuam, pois isso diz respeito a outro setor. Os 
produtores responderão a 2 questionários, envolvendo 
apenas detalhes sobre a sua produção.

A previsão é de que até dezembro o País tenha 
conhecimento da real produção nacional de pescado, 
que em 2007 era estimada em 289 mil toneladas anu-
ais, contra 87 mil toneladas em 1999. Os números par-
ticularizados serão divulgados apenas em fevereiro. O 
resultado do censo poderá revelar uma produção 20% 
maior que a atualmente conhecida, o que é importante, 
pois a produção mundial de pescado está crescendo 
significativamente.

De acordo com o Ministro Gregolin, o custo do 
recenseamento está orçado em 4,44 milhões de re-
ais, e o MPA aguarda a compra de 15 lanchas para 
ampliação do trabalho, que deve cobrir todo o País. A 
compra das lanchas depende de autorização do Mi-
nistério do Planejamento.

Aproveito a oportunidade para pedir ao Ministro 
do Planejamento, Sr. Paulo Bernardo, a autorização 
para a compra dessas lanchas, pois é de extrema 
importância para o setor pesqueiro e aquicultor o co-
nhecimento real de todos os dados estatísticos, a fim 
de traçar metas e desenvolver políticas que atendam 
às necessidades dessa área.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero saudar, neste dia 28 de outubro, todas as servi-
doras e servidores públicos do Brasil, que constroem 
cotidianamente a relação do Estado com o povo, no 
atendimento ao público, nos serviços demandados 
pela Nação. É preciso reconhecer em cada uma e em 
cada um dos servidores do público a prestação de um 
serviço ao coletivo da sociedade civil. 

Saúdo os servidores da Câmara dos Deputados, 
deste Congresso Nacional, com quem temos relação 
mais direta e fraterna, nas mais variadas atividades, 
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que nos ajudam a conduzir o nosso mandato e, tam-
bém, fazer o atendimento ao povo.

É preciso comemorar o Dia do Servidor Público 
como quem comemora o dia do amigo, do companhei-
ro, da companheira, do professor da escola pública, 
que ensina desde a criança da creche, do maternal, 
até alunos da universidade, jovens que vão conduzir a 
Nação, como o enfermeiro e a enfermeira, o médico e 
a médica que se dedicarão ao Sistema Único de Saú-
de, nos postos de saúde da periferia, nos hospitais, 
nos programas Saúde da Família, Saúde da Mulher, 
enfim, que cuidarão da população. 

É preciso lembrar também dos garis, tão neces-
sários e importantes, porque cuidam da limpeza pú-
blica, da higiene coletiva das cidades; dos bancários, 
dos economiários; das merendeiras de creches e es-
colas; até dos mais altos servidores dos Ministérios, 
que conduzem a Nação. Não há como negar: o serviço 
público move o País.

Um dia seria pouco para fazer valer o reconhe-
cimento que temos para com o servidor público. Mas 
como é de praxe a criação de um dia para lembrança 
desses valorosos trabalhadores, queremos deixar aqui 
o nosso mais sincero agradecimento a todos e a to-
das que se sacrificam diuturnamente pelo bem-estar 
da população, nos Ministérios, nas escolas, nas agên-
cias bancárias, nesta Casa do Congresso Nacional, 
como documentos vivos que registram a história de 
um País que vai aos poucos diminuindo as desigual-
dades sociais. 

Saúdo os militantes dos sindicatos de servidores 
públicos municipais em todo o País, do Sindicato dos 
Servidores Públicos Federais – SINDSEP, das federa-
ções e confederações das mais variadas categorias, 
que lutam, juntamente com as centrais sindicais – CUT, 
Força, CGT –, pela melhoria na qualidade de vida dos 
trabalhadores, na busca de políticas públicas de capa-
citação e valorização dos serviços públicos. 

Fruto da luta desses ativistas, desses sindicalis-
tas, conquistamos avanços ao longo desses últimos 
anos no Brasil. 

Saúdo a ADUFG, o SINTEGO, o SINDSEP, o 
CONDSEP, o SINDISAÚDE, o SINDIGOIÂNIA, os ser-
vidores dos IFETs, da UEG e todas as categorias do 
serviço público de Goiânia, de Goiás e do Brasil.

Neste Dia do Servidor Público, é preciso reco-
nhecer no Governo Lula e no Partido dos Trabalha-
dores um avanço significativo nas conquistas dos 
trabalhadores. Nós somos aqueles e aquelas que 
organizaram a classe trabalhadora, que criaram seus 
sindicatos, instrumentalizaram sua luta e criaram as 
condições para a chegada da classe trabalhadora ao 
poder. Nós somos aqueles e aquelas que sonharam 

um governo operário, um presidente metalúrgico, um 
governo do povo. 

É possível afirmar, com muita segurança, que 
nunca na história deste País os trabalhadores tiveram 
tantos ganhos. Durante o nosso Governo, o reajuste 
salarial do serviço público foi maior que o da iniciativa 
privada, e isso é uma conquista do PT, das centrais 
sindicais e das entidades de trabalhadores. O servidor 
público federal teve, entre 2002 e fevereiro de 2009, 
aumento real de 74,2%, além da correção da infla-
ção. Estudos comprovam que isso é 8 vezes mais do 
que receberam os trabalhadores da iniciativa privada, 
segundo pesquisa das médias salariais da Pesquisa 
Mensal de Emprego e do Boletim Estatístico do Mi-
nistério do Planejamento. Defender essas conquistas 
é a nossa luta. 

Além da correção salarial, o Governo Lula im-
plantou ações de ajuste e racionalização da gestão de 
pessoas. Houve substituição de mão de obra terceiri-
zada irregular por servidores concursados, valorizan-
do a categoria. Novas carreiras foram criadas. Foram 
tomadas iniciativas para profissionalizar a ocupação 
de cargos e funções comissionadas. 

O Governo Lula promoveu, através de um canal 
institucional, o diálogo com os servidores e suas en-
tidades. Foram abertas mais de 40 mil vagas para a 
contratação de concursados, atendendo a demandas 
inadiáveis, principalmente nas áreas de saúde e edu-
cação, para as quais foram destinadas 70% das no-
vas contratações. Mas o Governo também contemplou 
outros setores, como agências reguladoras e a Polícia 
Federal. Foi ampliada a política de saúde, com oferta 
de benefícios como assistência odontológica, transfor-
mada em despesa orçamentária obrigatória. 

A qualificação e a criação de novas carreiras tam-
bém foi outro fator de conquista no serviço público. O 
Governo criou um sistema de negociação permanen-
te, um espaço inovador de diálogo e de mediação dos 
conflitos entre o Governo e entidades representativas 
dos servidores. 

E, por fim, o Governo atendeu uma reivindicação 
antiga da categoria, o Plano de Cargos e Salários. 
Só no Executivo Federal existem hoje 129 carreiras, 
22 Planos Especiais de Cargos, que abrangem 550 
mil servidores ativos, 364 mil aposentados e 240 mil 
pensionistas. 

Essas foram conquistas de um governo nascido 
das classes populares, forjado na luta dos movimentos 
sociais, dos sindicatos e das entidades de trabalhado-
res. Tudo isso precisa ser mantido e ampliado. Muito se 
tem avançado com o Governo Lula. Muito mais ainda 
precisamos avançar, e vamos continuar avançando. 
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É assim o modo petista de governar. É esse o 
modo petista de legislar. 

Um viva aos servidores públicos! Viva o 28 de 
Outubro! Viva o Brasil das conquistas sociais! E mais 
Brasil para mais brasileiros!

Por fim, Sr. Presidente, parabenizo o Ministro 
Tarso Genro por discutir a questão da violência em 
todo o Brasil. 

Muito obrigado.
 O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
que me motiva hoje a fazer este pronunciamento é a 
convicção que sempre tive de que o investimento na 
educação é o caminho certo para o crescimento de um 
país. E por isso quero dar apoio total à campanha que 
pede que 50% do Fundo do Pré-Sal sejam revertidos 
para a educação.

Lembro aos nobres colegas que a nossa PE-
TROBRAS foi fruto da campanha estudantil intitulada 
O Petróleo é Nosso, que na década de 50 mobilizou o 
debate acerca da construção de uma nação sobera-
na e que teve como objetivo a supressão da pobreza 
e da injustiça social no que diz respeito à educação. 
A descoberta do pré-sal, apesar de ter suas especi-
ficidades, traz novamente à tona a discussão a favor 
de se destinar metade dos recursos do Fundo Social, 
provenientes do pré-sal, para a educação.

A União Nacional dos Estudantes – UNE, a União 
Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES e a 
Associação Nacional dos Pós-Graduandos – ANPG 
enviaram a todos os Parlamentares um documento em 
forma de revista que traz um raio X da educação no 
Brasil e outros dados que esclarecem a necessidade 
de investimentos nessa área. 

Vejam bem, companheiras e companheiros Par-
lamentares, a PETROBRAS avançou muito, hoje está 
presente em 27 países e é a maior petroleira do mun-
do, com ações negociadas na Bolsa. Sua produção 
diária de petróleo ultrapassa os 2 milhões de barris, e 
suas reservas chegam a 12 bilhões de barris, o que 
a coloca entre as 20 maiores produtoras de petróleo 
do mundo. Além de atuar na extração do petróleo, a 
PETROBRAS atua no refino – possui 16 refinarias – 
e a na produção de fertilizantes, com 3 fábricas. Com 
tudo isso, alcançou a autossuficiência, garantindo ao 
País estabilidade, independência e poder de adminis-
trar seus preços de forma a não prejudicar a economia 
nacional. Quando foi criada, a produção brasileira de 
petróleo não atingia nem 2% do consumo interno, mas 
o objetivo de tornar o Brasil um país autossuficiente foi 
concluído em 2006, após o início da produção da Pla-
taforma P-50, no Campo de Albacora Leste, na Bacia 
de Campos. Realizava-se, assim, um sonho encam-

pado por Getúlio Vargas, quando propôs a criação de 
uma empresa estatal para gerenciar os nossos recur-
sos petrolíferos.

De outro lado, temos a educação brasileira, que, 
apesar de apresentar avanços, acumulou enormes 
déficits, dada a dimensão continental do Brasil, e que 
exige a efetiva construção de um sistema nacional 
com articulação entre os diferentes sistemas e níveis 
de ensino.

Apesar de o Governo Federal ter dobrado o nú-
mero de vagas públicas nas instituições federais de en-
sino superior, no período de 2002 a 2009, os esforços 
ainda parecem insuficientes para que se atinja a meta 
do Plano Nacional de Educação (PNE). Para mudar o 
quadro da educação no Brasil, é necessária e urgen-
te, além de aumentar a oferta de vagas, a valorização 
da rede pública de ensino, com mais investimentos de 
recursos na qualificação e na melhoria dos salários do 
quadro de professores.

O Brasil possui dívidas históricas com a sua po-
pulação. Desde a educação básica até a alimentação 
adequada, os desafios que precisam ser enfrentados 
para melhorar as condições de vida dos brasileiros 
são enormes. O uso adequado dos recursos do pré-sal 
pode ser um passo importante na superação desses 
velhos problemas que emperram a transformação do 
País em uma nação desenvolvida.

A soberania de um país passa por diversos fa-
tores, Sr. Presidente, mas um deles, sem dúvida, é a 
capacidade de educar o seu povo e, dessa forma, con-
tribuir de maneira estratégica para o desenvolvimento 
nacional. E é baseado nesse argumento que apoio o 
repasse de 50% dos recursos do Fundo do Pré-Sal 
para a educação.

A União Nacional dos Estudantes encabeça essa 
luta com uma biografia respeitável. Ela esteve à frente 
da luta em prol da PETROBRAS, da campanha O Pe-
tróleo é Nosso e em diversas outras circunstâncias, na 
defesa das liberdades democráticas e pelo contexto da 
República. Portanto, não é qualquer entidade. Trata-se 
da UNE, com contribuições históricas ao nosso povo. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
 O SR. ROBERTO BRITTO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna falar sobre ações, 
metas e estratégias do Estado da Bahia para a Copa 
do Mundo de 2014, discutidos nesta segunda-feira, 
dia 26, na Assembleia Legislativa da Bahia, durante 
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o V Fórum Legislativo das Cidades-Sede da Copa do 
Mundo de 2014, organizado pelo Congresso Nacional, 
como parte de uma série de encontros regionais para 
apresentar obras de infraestrutura, mobilidade urbana, 
construção do novo estádio da Fonte Nova, ações no 
turismo, saúde e segurança pública. O Fórum Legis-
lativo das Cidades-Sede da Copa do Mundo já esteve 
em Manaus, no Amazonas; em Natal, no Rio Grande 
do Norte; em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; e 
em Cuiabá, em Mato Grosso.

De acordo com o Secretário Extraordinário para 
Assuntos da Copa do Mundo de 2014, Ney Campello, o 
Estado da Bahia tem como principais objetivos articular 
ações junto às esferas públicas e privadas, interiorizar 
a Copa, beneficiando número maior de cidades baia-
nas, atraindo investimentos que viabilizem as ações 
previstas e impactem a economia local, assegurando 
externalidades positivas. A construção da arena deve 
ser iniciada em fevereiro de 2010 e concluída em 2012. 
O investimento estimado é de 605 milhões de reais, 
sem isenções fiscais, sendo que cerca de 400 milhões 
de reais devem ser financiados pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 
O edital de concorrência pública para as obras de re-
construção da Fonte Nova foi lançado este mês, e o 
processo licitatório deve ser iniciado em dezembro. 
O estádio será multiuso, com capacidade para 50 mil 
pessoas. 

Com isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a Bahia está avançando para o cumprimento das me-
tas. Por isso, não posso deixar de parabenizar os Se-
cretários de Estado e o Governador Jaques Wagner, 
que já lançou o edital de licitação e já buscou com a 
prefeitura soluções para o destravamento do trânsito, 
facilitando com isso um tráfego melhor. E definiu tam-
bém um plano de segurança para Bahia sediar a Copa 
do Mundo de 2014. 

A expectativa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, é gerar 8 mil empregos diretos na área de 
hotelaria em Salvador e municípios da região metro-
politana. O Secretário Estadual de Turismo, Domingos 
Leonelli, destacou também investimentos de 20 milhões 
de reais na capacitação de 20 mil profissionais das 
áreas de bares, hotéis, restaurantes, táxis, ambulan-
tes, balconistas e empregados de barracas de praia. 
De acordo com Leonelli, cerca de 660 pequenos e mi-
croempresários também participam do Programa de 
Capacitação Profissional e Empresarial, para atender 
melhor os turistas e atletas que estarão em Salvador 
e região metropolitana.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães Neto) – Com a palavra, pela ordem, o Deputado 
Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Pela 
Ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, volto a assunto que gostaria de ver 
divulgado nos órgãos de comunicação desta Casa. 
O meu Estado, Mato Grosso do Sul, recebeu um ver-
dadeiro presente de grego no último final de semana: 
10 traficantes do Rio de Janeiro foram enviados para 
Campo Grande.

Já estão lá o Fernandinho Beira-Mar e o Mar-
cola, por lá já passou o Abadia, e agora mandaram 
mais esses 10 presos. O Rio de Janeiro está preocu-
pado em manter a cidade limpa para as Olimpíadas, 
com esses marginais bem longe. Por isso, agora quer 
entulhar Mato Grosso do Sul com esse lixo. Isso, não 
aceitamos! 

Daqui a pouco estaremos reunidos com o Dire-
tor-Geral do Sistema Penitenciário Nacional, com o 
Prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad, e com toda 
a bancada federal para protestar e mostrar a nossa 
indignação. 

Não aceitamos isso!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Paes de 
Lira.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, “no Brasil, Jesus faria aliança com Judas”. 
Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, publicada no 
dia 22 de outubro do corrente, o Presidente a Repúbli-
ca disse que sempre é necessário fazer acordos num 
governo de coalizão. “Se Jesus Cristo viesse para cá 
e Judas tivesse a votação num partido qualquer, Jesus 
teria de chamar Judas para fazer coalizão”. Essa foi a 
afirmação literal de S.Exa. depois de ser questionado 
sobre suas relações com determinados personagens 
da política nacional.

Se o mandatário maior de nossa República co-
nhecesse realmente o Evangelho, jamais diria que 
Cristo se aliaria a Judas, especialmente a título de 
metáfora para maléficas empreitadas de natureza su-
postamente política.

Todos nós, cristãos, sabemos que Judas traiu 
e abandonou Jesus Cristo, e que o Salvador jamais 
se associou a Judas para práticas de traição ou para 
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qualquer mal. Ademais, sempre deixou claro que o seu 
governo não é deste mundo.

Infeliz metáfora do Presidente dizer que o Filho 
de Deus, aquele que gratuitamente deu a sua vida 
para resgatar os pobres pecadores, teria a capacidade 
de se aliar aos Judas de qualquer tipo, aos que coop-
tam os grandes mediante benesses e atiram pratos 
de lentilhas para comprar o direito de cidadania dos 
desvalidos. 

É profundamente lamentável a analogia de pés-
simo gosto utilizada pelo Presidente da República, 
usando o que é sagrado de maneira banal, a fim de 
justificar as concessões políticas que garantem a sua 
maioria no Congresso. 

As perguntas que faço são: Lula se equipara a 
Cristo? Se assim for, quem são os Judas?

Os partidos da base aliada do Governo, incluindo 
o meu, que figura no Bloco PMDB/PTC, são chama-
dos a responder.

 O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a pesquisa CNT/SENSUS mostra que 
a segunda pior estrada do Brasil é a MA-006, no meu 
Estado, o Maranhão. Realmente, é uma estrada longa: 
começa no povoado de Palacete, ao norte, e termina 
em Alto Parnaíba, ao sul do Maranhão.

Há um trecho realmente muito ruim, de Buriticupu 
a Balsas, passando pelos Municípios de Arame, Grajaú, 
Formosa da Serra Negra e Fortaleza dos Nogueiras. 
Ocorre que o Governo Estadual anterior – retirado de 
acordo com a Lei Eleitoral – contratou as empresas 
para executar o serviço, mas elas, que já haviam co-
meçado o trabalho de retirada do capeamento, aban-
donaram as obras.

Estamos regularizando juridicamente essa situ-
ação para que o Governo Roseana Sarney comece a 
reconstrução dessa estrada, de vital importância, prin-
cipalmente, para o Município de Arame, bela cidade 
que cresce cada vez mais, que tem economia forte na 
pecuária, na lavoura, e com certeza tem grande admi-
nistração, pelo Prefeito João Menezes de Souza.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Deputado Ilderlei Cordeiro.
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, deixo 

registrado o grande trabalho da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público na qual aprova-
mos o Projeto de Lei nº 4.079, de 2008, que proíbe e 
definitivamente acaba com a taxa de religação tanto 
de água quanto de luz. 

No momento, o consumidor inadimplente além 
de pagar a conta de água ou de luz em atraso, tem de 
arcar com a taxa de religação, quando o funcionário 
que vai fazer a religação é o mesmo que fez o corte, 
e já recebe o seu salário. Não podemos pagar taxas 
abusivas como essas cobradas pelas empresas. 

Então, foi um grande avanço a aprovação desse 
projeto de lei na Comissão de Trabalho. Vamos lutar 
agora para que seja aprovado na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e no plenário da Casa. A CPI da Conta 
de Luz está trabalhando em casos como esses. 

Estão de parabéns a nossa Comissão e o autor 
do projeto, que a Casa, se Deus quiser, vai aprovar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com a palavra o Deputado Luiz Bassuma, 
pela ordem.

O SR. LUIZ BASSUMA (PV-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães Neto) – Com a palavra o Sr. Deputado Glauber 
Braga.

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, registro minha satisfação e, princi-
palmente, meu posicionamento favorável à aprovação 
do Projeto de Lei nº 18/2007, que prevê medidas con-
tra o efeito estufa. 

Destaco os critérios de diferenciação em licita-
ções públicas para produtos e serviços que represen-
tem maior economia de energia e água e redução da 
emissão de gases. 

Esperamos do Governo brasileiro – e temos a 
certeza de que não será diferente – uma postura ar-
rojada na nova rodada internacional de negociações 
sobre as reduções dos gases do efeito estufa, marcada 
para dezembro, em Copenhague.

Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com a palavra o Deputado Renato Molling.
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O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, no último domingo, 
25 de outubro, comemoramos o Dia do Sapateiro. Mais 
do que uma profissão, o ofício de sapateiro é uma das 
mais antigas atividades na sociedade. 

Discriminados no início dos tempos, foi no Cristia-
nismo que essa situação começou a mudar a partir do 
surgimento de 3 santos sapateiros: Aniano, sucessor 
de São Marcos como Arcebispo de Alexandria, no sé-
culo I, e os irmãos Crispim e Crispiniano, martirizados 
em Saisson sob Domiciano.

Por séculos, esses profissionais trabalharam de 
forma artesanal. A padronização começou na Ingla-
terra, em 1305, com o rei Eduardo I, que estabeleceu 
medidas uniformizadas e padronizadas para a produ-
ção. Com o decreto real, uma polegada passou a ser 
considerada como a medida de três grãos secos de 
cevada, colocados lado a lado. Os sapateiros de então 
adotaram a ideia e passaram a fabricar seus calçados 
seguindo as medidas do rei. Assim, um par de sapa-
tos para criança que medisse treze grãos de cevada, 
passou a receber o tamanho treze.

Desde então, padronizar tornou-se uma tendência 
mundial. Na Idade Moderna, surgiu a indústria calça-
dista. Contudo, o registro do primeiro calçado ocorreu 
no Egito, entre 2000 a 3000 a.C. Uma sandália com-
posta por duas partes – uma base, formada por tran-
ças de cordas de raízes como, cânhamo ou capim, e 
uma alça presa aos lados, passando sobre o peito do 
pé – marcou a história do sapato e construiu a fama 
do sapateiro para sempre. 

Entretanto, pesquisas em cavernas da Espanha 
e da França mostram desenhos de sapatos de 10 mil 
anos antes de Cristo. A História registra que, no Se-
nado romano, os Senadores usavam sapatos marrons 
amarrados na panturrilha, enquanto os cônsules cal-
çavam sapatos brancos. Já as legiões romanas conta-
vam com botas de cano curto, ao mesmo tempo que 
as mulheres das classes mais abastadas, já naquela 
época, encontravam nos sapateiros artesanais sapatos 
brancos, vermelhos, verdes e amarelos. 

Apesar disso, a população em geral só teve aces-
so aos sapatos com a criação da máquina de costura 
no século XIX. Aqui no Brasil, em 1808, com a chegada 
da Família Real, os sapatos passaram a fazer parte 
dos costumes, e, até 1920, os sapateiros fabricavam 
botinas de camurça, de pelica e até de seda, revelam 
os registros da indústria nacional. 

No século XX, depois das duas grandes Guerras 
Mundiais os sapatos se tornaram acessórios de enfeite 

e elegância, o que estimulou a criatividade e a neces-
sidade de os sapateiros realizarem grandes mudanças 
nos calçados. Assistimos, então, à troca do couro pela 
borracha e materiais sintéticos e à criação do tênis. 

Contudo, na passagem desta data, na condição 
de Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do 
Setor Coureiro-Calçadista e Moveleiro, quero destacar 
as figuras de Nestor Herculano de Paula, sapateiro e 
fundador de Calçados Azaleia, e de Arlindo Rodolpho 
Weber, igualmente sapateiro e fundador de Paquetá 
Calçados. Na pessoa desses 2 pioneiros da indústria 
calçadista, presto minha homenagem a todos os traba-
lhadores, assim como àqueles que seguem trabalhando 
em sapatarias em todo o território nacional. 

Nestor de Paula e Arlindo Weber foram homens 
visionários, que enxergaram que havia gente atrás 
da máquina. Quando ninguém ainda falava em parti-
cipação nos lucros, em educação na empresa e em 
creches para as mães trabalhadoras, eles mostraram 
o caminho e deram o exemplo. Seus legados seguem 
vivos no dia a dia de empresários e trabalhadores des-
se importante segmento da economia brasileira, pois 
onde há um sapateiro, há emprego e renda.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
 O SR. LÚCIO VALE – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LÚCIO VALE (PR-PA. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, venho a esta tribuna 
na tarde de hoje demonstrar minha indignação.

Hoje, o Município de Viseu, no Estado do Pará, foi 
invadido por uma quadrilha de assaltantes que levou 
pânico à população. Roubaram o Banco do Estado do 
Pará e o Banco do Brasil; sequestraram o gerente do 
BANPARÁ e um funcionário do Banco do Brasil; bale-
aram 4 pessoas. E a população de Viseu, Deputado 
Zenaldo Coutinho, está em pânico neste momento.

Por isso, apelamos para a Governadora Ana Júlia 
Carepa, a fim de que prenda essa quadrilha que assal-
tou o Município de Viseu e aumente – volto a pedir – o 
efetivo policial nesse município sofrido, que precisa da 
presença do Estado e de segurança.

Esse é o apelo que fazemos nesta tarde, la-
mentando o que aconteceu em Viseu, no Estado do 
Pará. 

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães Neto) – Concedo a palavra à Deputada Angela 
Portela.
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A SRA. ANGELA PORTELA (PT-RR. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a partir deste domingo, 1º de novembro, 
os moradores de Boa Vista, Capital do meu Estado, 
Roraima, pagarão em média 20% menos na conta de 
luz. Para o interior do Estado, a conta vai ficar 10,89% 
mais barata.

Esse é o resultado de mais de um ano de luta 
contra a majoração aplicada pelas distribuidoras no 
final de 2008. Ontem, a Agência Nacional de Energia 
Elétrica aprovou a homologação da revisão tarifária 
periódica da Boa Vista Energia e o reajuste anual con-
cedido à Companhia Energética de Roraima.

Para os consumidores de baixa tensão da Capital 
(residências e pequenas empresas), a redução será 
de 25,76%, enquanto as indústrias atendidas com alta 
tensão pela Boa Vista Energia terão redução de 15,96%. 
Já os moradores do interior do Estado, atendidos pela 
CERR, pagarão quase 11% menos.

Esses valores vão fazer uma grande diferença 
no orçamento das famílias roraimenses. A redução 
da tarifa da energia é uma vitória para a população, 
que participou das audiências públicas da ANEEL e 
garantiu a correção dos valores cobrados pelas dis-
tribuidoras. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra à Sra. Deputada Janete 
Rocha Pietá.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, 
quero saudar toda a população negra do País, porque 
ontem foi o Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da 
População Negra. Racismo faz mal à saúde. Enfrentar 
o racismo e suas consequências sobre a saúde das 
pessoas, garantir a atenção aos problemas que mais 
afetam a população negra e lutar pelo fortalecimento 
do Sistema Único de Saúde são as principais bandei-
ras de luta de todos nós, negros.

Quero ressaltar ainda um pedido da Rede Nacio-
nal de Controle Social e Saúde da População Negra 
que quer a mobilização da sociedade civil pelo cum-
primento da Política Nacional de Saúde da População 
Negra e do Plano Operativo. Aprovada em 2006, a po-
lítica ainda precisa ser efetivada, com devida dotação 
orçamentária e implementação de comitês técnicos. 

A propósito, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a in-
serção nos Anais da Casa do texto da Política Nacional 
de Saúde Integral da População Negra.

Em segundo, quero parabenizar o Governo Fede-
ral, na pessoa do Ministro Patrus Ananias, do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome, e da Presidenta 
da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos 
Coelho, pela inclusão bancária de cerca de 4.200 mu-
lheres beneficiadas pelo Programa Bolsa Família.

Esse acesso ao crédito pode ser um instrumento 
importante para estimular experiências de economia 
solidária, complementando as oportunidades geradas 
por iniciativas de qualificação profissional, como o Pró-
ximo Passo, que vem qualificando beneficiários – em 
sua maioria mulheres – para os setores da construção 
civil e do turismo.

Conforme artigo publicado no jornal Valor Eco-
nômico, de 27 de outubro, o primeiro objetivo dessa 
estratégia é viabilizar a ampliação do acesso a serviços 
e produtos financeiros, de forma a atender às suas re-
ais necessidades. Até 2010 estão previstas a abertura 
de 4 milhões de contas simplificadas.

Diz o artigo:

“Políticas sociais ajudam na inclusão 
econômica 

Nova medida facilita acesso a serviços finan-
ceiros. 

Estamos vivendo uma mudança de pa-
radigma na condução das políticas públicas, 
promovida por uma concepção de desenvol-
vimento mais distributiva e sustentável. Uma 
concepção de desenvolvimento que reafirma 
compromissos com as gerações futuras, e 
não só com a acumulação de riquezas a curto 
prazo. Nesse contexto, as políticas sociais ga-
nham papel relevante, rompendo com a falsa 
dicotomia entre o social e o econômico. Além 
da dimensão ética de proteção da vida, as po-
líticas sociais estão mostrando grande possibi-
lidade de dinamização das economias locais, 
com significativo impacto no fortalecimento do 
mercado interno, o que foi um trunfo valioso 
para o Brasil no momento de enfrentamento 
da última crise econômica mundial. 

Um dos aspectos que está se eviden-
ciando é a elevada capacidade que as polí-
ticas sociais têm de estimular e desenvolver 
as potencialidades das pessoas, famílias e 
comunidades atendidas. Segundo um estudo 
feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas (IPEA), com base na Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 
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2006, o índice de ocupação entre beneficiários 
do Bolsa Família é de 77% contra 74% dos 
não beneficiários. 

As políticas sociais, em especial as de 
transferência condicionada de renda, como o 
Bolsa Família, ao contrário do que anunciaram 
as críticas mais apressadas, são potentes ins-
trumentos para combater o ciclo da reprodu-
ção da pobreza. Anteriormente ao benefício, 
a situação de pobreza e, em alguns casos, de 
indigência, alimentava um ciclo de inércia, pois, 
sem perspectiva, muitas pessoas permaneciam 
à margem do processo produtivo, sem saber 
como se integrar à economia. 

Isso mostra como são importantes as 
medidas de aperfeiçoamento dos programas 
e políticas sociais e também as ações com-
plementares que potencializam ainda mais 
seus efeitos. Para que possam desempenhar 
plenamente seu papel em um plano de desen-
volvimento integral e integrado, é necessário 
que elas funcionem como eixos que articulam 
várias áreas de atuação do Estado. 

Esse princípio está orientando a iniciati-
va do governo federal de incentivar a inclusão 
bancária dos beneficiários do Bolsa Família, 
o que está sendo realizado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e 
a Caixa Econômica Federal. A previsão é que 
até 2010 sejam abertas 4 milhões de contas 
simplificadas para as famílias beneficiárias 
do Bolsa Família. Mais do que uma facilida-
de para o recebimento do benefício, esse é 
um direito que agora está sendo estendido 
a quem nunca tinha tido essa oportunidade 
anteriormente. 

O projeto-piloto de nossa estratégia foi 
realizado em Belo Horizonte, quando credi-
tamos, ainda em março do ano passado, o 
dinheiro do benefício na conta de 4.200 be-
neficiários. Neste ano, a estratégia foi expan-
dida para todo o Brasil, com o início de uma 
campanha de incentivo à abertura voluntária 
de conta, especialmente em correspondentes 
bancários e lotéricos. 

O primeiro objetivo dessa estratégia é 
viabilizar a ampliação do acesso a serviços e 
produtos financeiros. Com isso, queremos in-
centivar a oferta de produtos financeiros ade-
quados ao público do Bolsa Família, de forma 

a atender suas reais necessidades. Também 
queremos estimular essas pessoas a buscarem 
mais informações sobre finanças e colaborar 
para que elas tenham mais condições de en-
contrar alternativas para garantir a sustenta-
bilidade econômica de suas famílias. 

O banco pode ser um importante aliado 
no processo de construção da emancipação 
social de pessoas, famílias e comunidades 
que estiveram excluídas por longos períodos 
do processo de crescimento econômico. Ter 
uma conta bancária pode ser um reforço à 
auto-estima. O acesso ao crédito pode ser 
um instrumento importante para estimular ex-
periências de economia solidária, pequenos 
empreendimentos, cooperativas, dentre ou-
tras iniciativas que dão mais autonomia aos 
beneficiários do Bolsa Família – complemen-
tando as oportunidades geradas por iniciativas 
de qualificação profissional, como o Próximo 
Passo, que vem qualificando beneficiários do 
Bolsa Família para os setores da construção 
civil e do turismo. 

A exclusão do sistema financeiro pode 
trazer vários prejuízos às pessoas de baixa 
renda, inibindo, inclusive, suas possibilidades 
de emancipação. O crédito por meio de canais 
informais como agiotas e congêneres, deixando 
o tomador de empréstimo refém de um sistema 
perverso e sem regulação, é apenas um dos 
problemas que queremos evitar oferecendo a 
opção dentro do sistema financeiro e nos mol-
des que caibam no bolso de cada um. 

Completando um círculo virtuoso de de-
senvolvimento, essas iniciativas geram be-
nefícios para toda a sociedade, porque têm 
reflexos na organização do mercado interno, 
incentivando empresas a se voltarem para as 
demandas dos mais pobres, ao mesmo tem-
po em que promovem a coesão social e um 
ambiente dinâmico e tranquilo para justiça so-
cial. Nosso propósito é estabelecer as bases 
de um Estado mais justo e solidário, rumo a 
uma sociedade onde todos tenham os mes-
mos direitos e oportunidades.” 

Para finalizar, saúdo todos os servidores munici-
pais, estaduais e federais.

TEXTO A QUE SE REFERE A ORA-
DORA: 
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O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um registro do 
esforço de negociação dos trabalhadores do Engenho 
Bonito, no assentamento do Município de Condado, 
no qual 80 famílias buscam garantir o direito à posse 
para produzir. O esforço envolve o juiz de direito da 
cidade, o Governo do Estado, a ação da nossa Ve-
readora Helena, do PT de Condado, a Prefeitura do 
Município, que está se dispondo também a participar 
desse processo. 

Isso pode resolver uma pendência já de muitos 
anos com o Grupo João Santos, que requisita essa 
área para a expansão dos seus negócios e desconhe-
ce a realidade de famílias que trabalham ali há muitos 
anos. Esperamos que com a intermediação do INCRA 
essa questão agora seja resolvida e que se dê bom 
termo ao direito desses trabalhadores e agricultores 
de produzirem e construírem sua vida. 

Registro, portanto, essa ação no Município de 
Condado pela reintegração de posse.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Parlamentares, quero compartilhar com 
os companheiros, com os colegas desta Casa, e com 
o povo brasileiro, um feito da nossa Faculdade de Tec-
nologia de Sorocaba, da qual me orgulho por ter sido 
professor por mais de 25 anos e também diretor. 

Ela foi classificada no último ENEM como a me-
lhor Faculdade de Tecnologia do Brasil. No cômputo 
geral, entre todas as instituições de ensino do Brasil, 
considerando universidades federais, estaduais e ins-
tituições privadas, ficou classificada em 23º lugar.

Isso mostra, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, 
que a perseverança nos objetivos vale a pena. 

Cumprimento daqui o corpo docente da FATEC.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado 
Henrique Afonso.

O SR. HENRIQUE AFONSO (PV-AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, no dia 15 de outubro, os 
Governadores da Amazônia Legal realizaram o que eu 
considero a reivindicação mais importante no debate 
acerca das mudanças climáticas: a aprovação do PLC 
nº 351, em tramitação nesta Casa desde 2002.

Esse projeto de lei complementar institui o que 
se está chamando de FPE Verde, uma forma compen-
satória para os Estados que estão garantindo avan-
ço nas políticas de conservação em termos de áreas 
permanentes de preservação e na demarcação de 
terras indígenas.

No nosso entendimento, é verdadeiramente ne-
cessário haver esse incentivo, porque os recursos que 
entrarão nos Estados por meio do FPE Verde vão fo-
mentar projetos de desenvolvimento sustentável.

Esta Casa aprovou a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima, antecedendo a Conferência das 
Partes da Convenção do Clima (COP-15), na Dina-
marca, estabelecendo obrigações do Poder Público, 
como a adoção de medidas de redução das emissões 
dos gases responsáveis pelo efeito estufa, e metas de 
redução do desmatamento na Amazônia.

Aproveito a oportunidade para chamar a atenção 
dos nobres colegas Parlamentares para o fato de que 
precisamos avançar nas políticas de conservação da 
Amazônia. Como disse, o Projeto de Lei Complemen-
tar nº 351, de 2002, de autoria da Senadora Marina 
Silva, que institui o “FPE Verde”, tramita na Câmara 
dos Deputados desde o final de 2002.

A proposta cria reserva de 2% do Fundo de Par-
ticipação dos Estados e do Distrito Federal. E os re-
cursos essa reserva serão utilizados em projetos de 
desenvolvimento sustentável nos Estados da Amazônia, 
especialmente aqueles que detêm altos percentuais de 
áreas protegidas e terras indígenas demarcadas.

Pois bem. Reunidos no 6º Fórum de Governa-
dores da Amazônia Legal, realizado em Macapá, os 
dirigentes estaduais ali presentes solicitaram a apro-
vação do FPE Verde como forma de remuneração por 
serviços ambientais. E o Ministro do Meio Ambiente, 
Carlos Minc, já manifestou o interesse pela aprovação 
do projeto. 

A matéria está pronta para ser apreciada neste 
plenário desde abril de 2006, mas até hoje não entrou 
na Ordem do Dia.

Por todos os benefícios que trará aos Estados 
da Amazônia, que tanto sofrem com a escassez de 
verbas federais, e pela sua importância no conjunto 
de medidas que convirjam para alternativas ao des-
matamento e para a diminuição da nossa contribuição 
para o efeito estufa e mudanças climáticas, dirijo apelo 
à Mesa Diretora e aos Líderes desta Casa no sentido 
de que coloquem na Ordem do Dia do Plenário esse 
importante projeto de lei. Vamos fazer o dever de Casa 
e dar nossa colaboração para a conservação da Flo-
resta Amazônica, essencial para redução dos impac-
tos do efeito estufa.

Aproveito a ocasião para parabenizar a Sena-
dora Marina Silva, autora do PLC do FPE Verde, pelo 
prêmio Mudanças Climáticas, recebido no dia 10 de 
outubro, em Mônaco, como reconhecimento de seu 
empenho na proteção das florestas brasileiras e da 
grande contribuição que deu à redução do desmata-
mento na Amazônia na sua gestão como Ministra do 
Meio Ambiente.
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Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja 
este meu discurso divulgado nos meios de comunica-
ção desta Casa.

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado.
 O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no 
café da manhã realizado hoje pelo Grupo Parlamen-
tar Brasil-União Europeia, que presido, o Embaixador 
da União Europeia, Sr. João Pacheco, fez um anún-
cio alentador para o Brasil e para o mundo: a União 
Europeia está disposta a liberar algo em torno de 260 
milhões de reais para compensações pelos serviços 
ambientais prestados pelas nações que sequestram 
carbono da atmosfera.

Então, no momento em que a Câmara dos De-
putados aprova o Fundo Nacional de Mudanças Cli-
máticas – a votação aconteceu ontem —, é de fato 
alentador e de grande importância o fato de a União 
Europeia ter essa disposição. 

A expectativa da própria União Europeia é de 
que haja um compromisso global para a redução da 
emissão de gases. Tal tema foi comentado significati-
vamente na reunião da COP, em Copenhague.

 O SR. CARLOS SANTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna falar sobre a deci-
são da Câmara de Vereadores de Seropédica, no Rio 
de Janeiro, que autorizou a empresa S.A. Paulista a 
instalar no Município um aterro sanitário (lixão) para 
recebimento de lixo industrial, urbano e hospitalar, 
além de outros resíduos da cidade do Rio de Janeiro, 
de Itaguaí e de mais 4 outras cidades da região me-
tropolitana.

A decisão da Câmara de Vereadores de Seropé-
dica foi totalmente arbitrária. Sete dos 10 Vereadores 
aprovaram a instalação do lixão em uma única sessão, 
sem ao menos discutir com a sociedade civil organi-
zada e com órgãos de proteção ambiental, para saber 
o real impacto da medida para a região. Para se ter 
ideia, há cerca de 4 anos tentaram instalar um polo 
petrolífero na região, mas foram impedidos, sob ale-
gação de se proteger o Aquífero Piranema. Esse aquífe-
ro é a terceira maior reserva de água potável do Rio. Seria 
um desastre irreparável se houvesse uma contaminação por 
causa do aterro. 

Fico me perguntando por que o polo petrolífero 
foi impedido de ser instalado na região e um lixão, que 
traz para o local todos os piores tipos de resíduos, teve 
essa autorização. 

Estamos lutando há muito tempo para melhorar a 
vida dos moradores de Seropédica e de toda a região. 
Desde 2006, lutamos juntamente com a população e 
autoridades políticas da cidade para que o pedágio 
na BR-465 não seja cobrado da forma como a Con-
cessionária Nova Dutra insiste em realizar. Como a 
cobrança do pedágio, a instalação do aterro sanitário 
(lixão) será um grande golpe para o desenvolvimento 
da cidade e da região. Isso vai submeter Seropédica ao 
isolamento de seus bairros e condenar a comunidade 
ao abandono, alijando-a de qualquer possibilidade de 
participar do processo de crescimento.

Os moradores da Zona Oeste e da Baixada Flu-
minense estão na luta contra a instalação desse aterro 
em Seropédica. A cidade não precisa receber lixo in-
dustrial e hospitalar de outras localidades. Ela neces-
sita de investimentos nas áreas de educação, saúde e 
segurança. É necessário que apresentemos propostas 
que tragam emprego e melhorem as condições de sa-
neamento do Município. 

O mundo inteiro hoje fala sobre preservação am-
biental. A impressão que tenho é que esses Vereado-
res que aprovaram a instalação do aterro sanitário em 
Seropédica estão muito mais voltados para os seus 
interesses do que para a melhoria do Município e da 
qualidade de vida da população. 

Precisamos unir forças, mostrar a essas pessoas 
o nosso descontentamento com tamanho desrespeito 
com a cidade de Seropédica e com a região. Vamos 
proteger nosso povo e principalmente o nosso meio 
ambiente.

Sr. Presidente, aproveito para agradecer o fato 
de estar na pauta de hoje o projeto de regulamentação 
da promoção dos taifeiros. Agradeço a todos os Líde-
res por terem assinado o requerimento que votamos 
ontem. Hoje votaremos o projeto.

Era o que eu tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado 
Eudes Xavier.

O SR. EUDES XAVIER (PT-CE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
a esta tribuna em nome do povo cearense agradecer 
ao Exmo. Sr. Ministro do Turismo, Luiz Eduardo Perei-
ra Barretto Filho, pela visita agendada para amanhã, 
dia 29 de outubro, ao Município de Fortaleza, para o 
lançamento do PRODETUR Nacional. 

A agenda inclui uma visita ao Mercado Central, 
que comemora, neste ano, uma trajetória de 200 anos 
de funcionamento. Nesses 2 séculos de trabalho, os 
lojistas tiveram que enfrentar diversas mudanças, não 
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simplesmente de prédio, mas, principalmente, de perfil 
da clientela. No início, o Mercado atendia, exclusiva-
mente, moradores da cidade de Fortaleza; hoje, pes-
soas do mundo inteiro

Na ocasião da visita será entregue oficialmente 
ao Sr. Ministro o projeto O Ceará é Aqui, que propõe 
estabelecer um novo conceito para o Mercado Central 
de Fortaleza, como um centro de referência da arte e 
da cultura do povo cearense, e incrementar as vendas 
dos mais de 600 lojistas instalados nesse importante 
centro comercial da Capital cearense.

Com a implementação dessas ações, preten-
demos fortalecer a cultura de visitação ao Mercado e 
valorizar a arte e a cultura locais, de modo que a fa-
mília cearense, sobretudo os fortalezenses, sejam os 
clientes preferenciais dos lojistas, para, a partir daí, 
estendermos esse novo conceito aos demais visitan-
tes do Mercado.

Portanto, Sr. Ministro, venho a este plenário agra-
decer, em nome da ALMEC e do povo cearense, a visita 
programada ao nosso Estado e ressaltar a importância 
do apoio do Ministério do Turismo no fortalecimento do 
turismo no Brasil.

Aproveito para parabenizar a atuação do Secre-
tário de Turismo do Estado do Ceará, Bismarck Maia; 
da Secretária de Turismo de Fortaleza, Patrícia Aguiar; 
e da Prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins, que têm 
feito esforços para que o Estado do Ceará e a cidade 
de Fortaleza mantenham-se na rota do turismo sus-
tentável, gerando renda, trabalho e desenvolvimento 
e colocando nosso Estado à frente do trabalho que o 
Ministro Luiz Barretto vem realizando.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamen-
to seja divulgado pelos meios de comunicação da 
Casa.

Muito obrigado.
 O  SR. PINTO ITAMARATY (PSDB-MA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho à tribuna registrar meu apreço 
pelos profissionais que são homenageados na data de 
hoje, os servidores públicos de todo o País, pessoas 
que estão nas mais diversas instituições, incluindo 
esta Casa, contribuindo com o bom funcionamento 
do Poder Público e trabalhando em prol da população 
brasileira.

Quero aproveitar a oportunidade para anunciar a 
minha preocupação quanto ao descaso que acontece 
em várias repartições públicas, com a desvalorização 
desses profissionais, que atuam nas mais diversas 
áreas. Um bom termômetro para avaliar as condições 
dos servidores, tanto municipais quanto estaduais e 
federais, são as ameaças de paralisações e greves no-
ticiadas com frequência nos meios de comunicação.

O que mais me incomoda é o fato de que, cada 
vez que o cenário se repete, são as mesmas reivindi-

cações, ano a ano, e nada acontece a favor dos ser-
vidores, que buscam o que lhes é de direito: salário 
digno, melhores condições de trabalho e um plano de 
carreira decente. 

Então, o que temos para comemorar em um dia 
como hoje? Peço a todo o Brasil que aplauda a bra-
vura e a determinação desses profissionais, que não 
desistem de mostrar sua força e lutar por seus direi-
tos, pois têm conhecimento de sua importância para 
o bom funcionamento do Estado. Estão nos setores 
primordiais, nas mais variadas áreas de atuação, exer-
cem cargos cobiçados, conquistaram sua estabilidade 
e têm motivos para se orgulhar da posição que hoje 
ocupam na sociedade.

Quero dizer a todos os servidores que podem con-
tar com o meu apoio. Acredito que um dia poderemos 
comemorar a data de 28 de outubro não com apitaços 
e passeatas de protestos, mas sim com a conquista 
de projetos que darão orgulho a todo servidor por, um 
dia, ter feito a escolha de servir o nosso País, mesmo 
diante das adversidades, exercendo a função que lhes 
foi designada com respeito e dignidade.

O meu abraço a todos os servidores do Brasil, 
em especial aos servidores do meu maranhão.

Muito obrigado.
 O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o Brasil acordou hoje sobressaltado com a 
informação divulgada ontem pelo Banco Central de que 
as taxas cobradas em empréstimos e financiamentos 
deram um salto expressivo, rompendo um ciclo de bai-
xa que vinha desde janeiro. Na primeira quinzena de 
outubro, os juros médios, no geral, aumentaram 1,1%, 
passando para 36,3% ao ano. No caso das pessoas 
físicas, o salto foi maior, de 2,4%, levando os juros para 
46% anuais. No caso das pessoas jurídicas, os juros 
ficaram em 26,4% ao ano.

Não bastasse a insensatez desse movimento, 
quando a economia oferece claros sinais de recupe-
ração, ainda somos surpreendidos com a constatação 
do BACEN de que, neste mês, o spread médio, que 
vinha caindo desde o início do ano, subiu 0,7 ponto per-
centual, atingindo 26,7%. O spread bancário nacional, 
que é a diferença entre o que os bancos pagam para 
captar o dinheiro e os juros cobrados aos clientes, é 
um dos maiores do mundo e um importante elemento 
de contenção do consumo e do investimento.

A sociedade não pode permitir que esse abuso 
do setor financeiro continue a criar óbices ao cresci-
mento do País. Convido os colegas Parlamentares e 
a sociedade civil organizada a fazerem coro na defesa 
do PL 5.258/09, de minha autoria, junto com os Depu-
tados Vignatti, de Santa Catarina, e Ricardo Berzoini, 
de São Paulo, que busca criar um mecanismo adicio-
nal de estímulo à concorrência, estabelecendo metas 
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anuais de redução do spread. A ideia é a de que, ao 
atingir as metas, as instituições teriam direito a vanta-
gens, tais como: redução de compulsório, de taxas e 
tributos, entre outros.

O nosso projeto está na Comissão de Finanças, 
sob a análise do Relator, Deputado Júlio Cesar. Sabe-
mos que é uma luta hercúlea. De um lado, os legítimos 
interesses da população, de indivíduos escorchados 
pelos juros cobrados em cartões de crédito e em-
préstimos pessoais e aqueles cobrados às pequenas 
e médias empresas; do outro, os interesses dos ban-
queiros, que não abrem mão de ampliar lucros, em vez 
de praticarem taxas de juros adequadas ao momento 
atual do País.

Segundo as notícias veiculadas na imprensa 
hoje, o crescimento dos juros representaria um movi-
mento dos bancos apostando no aumento da inflação 
no próximo ano e na consequente pressão de alta na 
Taxa SELIC, que daí resultaria.

Senhoras e senhores, não podemos nos calar 
diante dessa movimentação especulativa dos bancos 
que, ao final, é apenas um pretexto para continuar a 
lucrar em níveis elevados, enquanto restringe a dispo-
nibilidade de crédito, importante motor na geração de 
renda e no consumo interno. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, já está na hora de o Governo Federal 
enfrentar um problema muito sério, a diabetes, que afeta 
cerca de 246 milhões de pessoas em todo o mundo, 
lamentavelmente, com previsão de chegarmos ao ano 
de 2025 com 380 milhões de pessoas afetadas.

Trata-se, sem dúvida nenhuma, de uma epide-
mia. No nosso País, conforme dados do Sistema de 
Monitoramento de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis, até 2007, foi 
registrada ocorrência média de 5,2% de diabetes na 
população brasileira adulta, acima de 18 anos, o que 
numericamente significa 6 milhões 399 mil pessoas 
diagnosticadas com a doença.

Sr. Presidente, afinal de contas, que faz o Minis-
tério da Saúde para reduzir as estatísticas ou contro-
lar uma doença que só aumenta, ano após ano? Não 
seria o caso, por exemplo, de o Ministério da Saúde 
iniciar uma campanha informativa de prevenção, em 
todo o País? Assim a população seria esclarecida sobre 
a forma como a doença se manifesta e se conscien-
tizaria de que está vulnerável a ela, a partir de uma 
alteração comum como o aumento do peso corporal 
ou a gordura localizada na cintura, muitas vezes as-
sociada a braços e pernas normais ou até despropor-
cionalmente magros.

O Sr. José Gomes Temporão, Ministro da Saúde, 
que habitualmente aparece na televisão para fazer co-
municados à Nação, às vezes perfeitamente dispensá-
veis, bem que poderia usar o tempo na tevê permitido 
à sua Pasta para promover uma campanha de cons-
cientização dos brasileiros sobre a diabetes.

Aquele sentimento de que as doenças só acon-
tecem com os outros tem de acabar, principalmente 
porque essa doença torna vulneráveis pessoas com 
antecedentes familiares de diabetes e hipertensão arte-
rial, que podem ser detectados a partir da elevação da 
glicemia, dos triglicerídios, do ácido úrico, da insulina, 
como também da redução do colesterol bom, o HDL.

Sr. Presidente, quero deixar bem claro ao Sr. Mi-
nistro da Saúde que são altíssimos os custos com esta 
doença, não só econômicos, mas também sociais.

Segundo dados da Organização Mundial da Saú-
de, no Brasil, estima-se que, entre 2005 e 2014, o dia-
betes e suas complicações cardiovasculares implicarão 
custos da ordem de 49 bilhões de dólares.

Portanto, prevenir sem dúvida sai mais barato, 
além de preservar a vida de milhões de brasileiros.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, à Deputada 
Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, espero que 
tenhamos boa produção legislativa no dia de hoje, uma 
vez que constam da pauta matérias muito importan-
tes: a PEC da Alimentação, a PEC da Música, o PL nº 
5.245, de 2009, que trata do Bônus Especial de De-
sempenho Institucional para os servidores do DNIT, e 
o PL nº 5.919, de 2009, que dispõe sobre a promoção 
dos taifeiros, mediante o qual o Governo Lula pretende 
corrigir injustiça cometida há mais de 48 anos contra 
essa categoria. 

Também devem ser apreciados os projetos que 
dizem respeito à reabertura dos prazos para ingresso 
na carreira dos servidores do INSS e à regulamentação 
do pagamento das bolsas de extensão das instituições 
federais de ensino superior, 

Sr. Presidente, o PL nº 5.245, de 2009, tramita 
nesta Casa desde maio, daí o meu apelo para que fi-
nalmente hoje ele seja aprovado.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Dr. 
Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, faço pronunciamento que 
diz respeito à questão da CPMI que dizem que é para 
investigar o MST. Ao ler todo o arrolado que embasa 
a criação dessa Comissão, concluo que ela nada mais 
pretende do que fazer campanha eleitoral. 
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Ela é ampla demais. É impossível, em 6 meses, 
fazer investigação de tudo o que se pede, que vai des-
de a evasão de recursos até o histórico da titulação de 
terras e os convênios da União com toda e qualquer 
entidade que trabalha em desenvolvimento agrário. Ou 
seja, essa CPMI não irá a lugar nenhum, até porque 
temos pouco tempo, com pouco mais de 1 ano de le-
gislatura e eleições à frente.

Com tamanha amplitude, somente será feita dis-
puta eleitoral. Portanto, registro a minha posição sobre 
essa CPMI e um manifesto intelectual.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a quem 
interessa criminalizar o MST? A quem interessa demo-
nizar um movimento social com 25 anos de serviços 
prestados à justa causa da reforma agrária?

A resposta é simples: aos latifundiários e aos 
grandes detentores do capital financeiro, nacional e 
transnacional, que controlam boa parte da agricultura 
no País.

Os dados do censo agropecuário do IBGE, divul-
gados há poucas semanas, revelam que menos de 15 
mil fazendeiros são donos de mais de 98 milhões de 
hectares. Em termos percentuais, 1% dos proprietários 
rurais detém a titularidade de 46% da terra no País.

O que incomoda a bancada ruralista e os setores 
por ela defendidos no Congresso é o fato de o MST 
simplesmente existir e lutar pela distribuição das ter-
ras no campo.

Aos olhos dos ricos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, os pobres não têm o direito de se organizar, 
de se manifestar em defesa de seus direitos.

Além de criminalizar o MST, os ruralistas desejam 
adiar a reforma agrária. Ao se contrapor, por exemplo, 
à revisão dos índices de produtividade – medida deter-
minada em lei – demonstram todo o caráter reacionário 
e ilegal de sua posição.

Esses índices determinam se uma fazenda é ou 
não improdutiva. Criados em 1975, estão defasados. 
Não levam em conta os avanços tecnológicos da agri-
cultura, o que facilita aos fazendeiros alcançar os in-
dicadores mínimos e evitar desapropriações para fins 
de reforma agrária.

A legislação brasileira determina o seu ajuste 
“periódico”. Com novos índices, o número de imóveis 
que não cumprem sua função social disponíveis para 
a reforma agrária cresceria no País.

Sem discurso diante do sucesso do Governo 
Lula, os 3 principais partidos de direita hoje no Brasil 
– DEM, PSDB e PPS – estão desnorteados, à procura 
de alguma tábua de salvação para se agarrar. Assim 
como em outros episódios, tentam fazer da CPI do 
ódio de classe contra o MST um palanque eletrônico, 
com vistas à eleição de 2010.

O MST já afirmou que não teme a CPI. O Partido 
dos Trabalhadores e o Governo, também não.

Com um requerimento sem fato determinado, que 
de tão genérico permite a investigação desde coope-
rativas em geral até evasão de divisas, passando pelo 
crime organizado, grilagens de terra e uma infinidade 
de outros temas, a Comissão pode vir a se debruçar, 
entre outros casos, sobre as contas das entidades pa-
tronais do agronegócio.

Sabemos que o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (SENAR) e o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Cooperativismo (SESCOOP), duas entidades 
patronais, receberam mais de 1,1 bilhão de reais em 
recursos públicos entre 2000 e 2006, e que parte des-
ses recursos foi utilizada ilegalmente pelas federações 
que representam os interesses dos fazendeiros.

Que tal investigarmos também o cartel interna-
cional das indústrias de suco de laranja, liderado pela 
Cutrale, que atua em terras públicas griladas no Es-
tado de São Paulo?

Embora tenha sido minimizado pela mídia, é pú-
blico o fato de que há cerca de uma década o INCRA 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 
reivindica na Justiça a posse da Fazenda Santo Hen-
rique, ilegalmente ocupada pela Cutrale.

Contra o ódio de classe dos ruralistas e sua rai-
va anti-MST, vamos mais uma vez comprovar a legiti-
midade do movimento e da agricultura familiar, como 
contraponto ao latifúndio e ao agronegócio.

O IBGE já comprovou que, dos produtos consu-
midos pelos brasileiros, 70% do feijão, 87% da man-
dioca, 58% do leite, 46% do milho e 34% do arroz são 
produzidos pelos pequenos agricultores.

Apesar de as propriedades com menos de 10 
hectares ocuparem apenas 2,7% da área total dos 
imóveis rurais, a agricultura familiar gera 74,4% dos 
empregos no campo.

Toda denúncia deve ser investigada pelos órgãos 
competentes. “Sim” à reforma agrária; “não” à crimina-
lização dos movimentos sociais.

A seguir, deixo registrado o Manifesto em Defesa 
do MST, lançado por intelectuais do Brasil e do exterior 
no último dia 22 de outubro. No momento em que faço 
as anotações, as adesões via Internet ao manifesto, 
somam 4.619 assinaturas, incluindo a minha.

“Manifesto em defesa do MST
Contra a violência do agronegócio e a 

criminalização das lutas sociais
As grandes redes de televisão repetiram 

à exaustão, há algumas semanas, imagens da 
ocupação realizada por integrantes do Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) em terras que seriam de propriedade 
do Sucocítrico Cutrale, no interior de São Pau-
lo. A mídia foi taxativa em classificar a derru-



59782 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

bada de alguns pés de laranja como ato de 
vandalismo.

Uma informação essencial, no entanto, 
foi omitida: a de que a titularidade das terras 
da empresa é contestada pelo INCRA e pela 
Justiça. Trata-se de uma grande área chamada 
Núcleo Monções, que possui cerca de 30 mil 
hectares. Desses 30 mil hectares, 10 mil são 
terras públicas reconhecidas oficialmente como 
devolutas e 15 mil são terras improdutivas. Ao 
mesmo tempo, não há nenhuma prova de que 
a suposta destruição de máquinas e equipa-
mentos tenha sido obra dos sem-terra.

Na ótica dos setores dominantes, pés de 
laranja arrancados em protesto representam 
uma imagem mais chocante do que as famí-
lias que vivem em acampamentos precários 
desejando produzir alimentos.

Bloquear a reforma agrária
Há um objetivo preciso nisso tudo: im-

pedir a revisão dos índices de produtividade 
agrícola – cuja versão em vigor tem como base 
o censo agropecuário de 1975 – e viabilizar 
uma CPI sobre o MST. Com tal postura, o foco 
do debate agrário é deslocado dos responsá-
veis pela desigualdade e concentração para 
criminalizar os que lutam pelo direito do povo. 
A revisão dos índices evidenciaria que, apesar 
de todo o avanço técnico, boa parte das gran-
des propriedades não é tão produtiva quanto 
seus donos alegam e estaria, assim, disponível 
para a reforma agrária.

Para mascarar tal fato, está em curso 
um grande operativo político das classes do-
minantes objetivando golpear o principal mo-
vimento social brasileiro, o MST. Deste modo, 
prepara-se o terreno para mais uma ofensiva 
contra os direitos sociais da maioria da popu-
lação brasileira.

O pesado operativo midiático-empresarial 
visa isolar e criminalizar o movimento social 
e enfraquecer suas bases de apoio. Sem re-
sistências, as corporações agrícolas tentam 
bloquear, ainda mais severamente, a reforma 
agrária e impor um modelo agroexportador 
predatório em termos sociais e ambientais, 
como única alternativa para a agropecuária 
brasileira.

Concentração fundiária
A concentração fundiária no Brasil au-

mentou nos últimos 10 anos, conforme o Cen-
so Agrário do IBGE. A área ocupada pelos 
estabelecimentos rurais maiores do que mil 
hectares concentra mais de 43% do espa-
ço total, enquanto as propriedades com me-

nos de 10 hectares ocupam menos de 2,7%. 
As pequenas propriedades estão definhando 
enquanto crescem as fronteiras agrícolas do 
agronegócio.

Conforme a Comissão Pastoral da Terra 
(CPT, 2009) os conflitos agrários do primeiro 
semestre deste ano seguem marcando uma 
situação de extrema violência contra os traba-
lhadores rurais. Entre janeiro e julho de 2009 
foram registrados 366 conflitos, que afetaram 
diretamente 193.174 pessoas, ocorrendo um 
assassinato a cada 30 conflitos no 1º semestre 
de 2009. Ao todo, foram 12 assassinatos, 44 
tentativas de homicídio, 22 ameaças de morte 
e 6 pessoas torturadas no primeiro semestre 
deste ano.

Não violência
A estratégia de luta do MST sempre se 

caracterizou pela não violência, ainda que em 
um ambiente de extrema agressividade por 
parte dos agentes do Estado e das milícias e 
jagunços a serviço das corporações e do lati-
fúndio. As ocupações objetivam pressionar os 
governos a realizar a reforma agrária.

É preciso uma agricultura socialmente 
justa, ecológica, capaz de assegurar a sobe-
rania alimentar e baseada na livre cooperação 
de pequenos agricultores. Isso só será conquis-
tado com movimentos sociais fortes, apoiados 
pela maioria da população brasileira.

Contra a criminalização das lutas so-
ciais

Convocamos todos os movimentos e se-
tores comprometidos com as lutas a se enga-
jarem em um amplo movimento contra a cri-
minalização das lutas sociais, realizando atos 
e manifestações políticas que demarquem o 
repúdio à criminalização do MST e de todas 
as lutas no Brasil.” 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-

RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para 
homenagear o jornal Folha do Mate, editado no Mu-
nicípio de Venâncio Aires, um dos mais prósperos do 
meu Estado. Peço vênia para fazê-lo também em nome 
desta Casa, eis que imprensa livre é um dos pilares 
da democracia, ao lado do Parlamento.

O nome do jornal, Folha do Mate, foi escolhido 
porque o município é produtor de erva-mate e deno-
minado Capital do Chimarrão, eis que realiza a cada 
2 anos a FENACHIM – Festa Nacional do Chimarrão. 
Hoje, o jornal é o porta-voz da comunidade. Registra, 
em suas páginas, a história do município e da região 
onde está inserido.
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Foi fundado em 6 de outubro de 1972, portanto, 
está comemorando 37 anos, sendo editado 3 vezes 
por semana com 7.200 exemplares por edição, fato 
marcante e que demonstra a credibilidade da infor-
mação que veicula.

A existência de órgão de imprensa no interior e 
sua manutenção não são fáceis. Os óbices são muitos, 
entre os quais o de ordem financeira.

A Folha do Mate é vencedora porque a sua linha 
editorial segue os ditames da ética, pois assim deve 
ser a imprensa, cujo poder é enorme na formação da 
opinião pública e na defesa do Estado Democrático e 
da cidadania.

Tenho certeza de que esta data festiva será co-
memorada por muito tempo, pois os dirigentes de hoje, 
seguindo o exemplo dos pioneiros, deixarão para os 
pósteros a mesma linha de trabalho: divulgar com ên-
fase as coisas boas e seus protagonistas, mas também 
trazer ao conhecimento público as mazelas sociais, 
com opinião, para corrigi-las.

Parabenizo a comunidade local e a regional por 
abrigar em seu seio um órgão de imprensa cioso de 
sua responsabilidade social e comunitária e que luta 
ombro a ombro com os poderes constituídos para a 
concretização do bem comum.

Quero arrematar esta singela, porém honesta 
homenagem à Folha do Mate parabenizando os seus 
bravos fundadores, talvez tidos como visionários em 
1972: Astor José Reckziegel, Lauro Uhry, Lindor Lauro 
Muller e Walter Kuhn. Estendo meus cumprimentos a 
Asuir João Silberschlag, que adquiriu a empresa jor-
nalística Folha do Mate Ltda.; Sérgio Luiz Klafke, que 
passou a integrá-la; aos seus atuais diretores, Sérgio 
Klafke e Ricardo Silberschlag; e aos seus colabora-
dores, que contribuem para a grandeza do jornal. Ba-
seados nos exemplos do passado, conduzem o pre-
sente com os olhos no futuro, mas sempre firmes na 
aplicação do princípio de informar para bem formar a 
opinião pública, dentro dos princípios éticos e morais, 
apanágio da Folha do Mate.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
quero desta tribuna homenagear o Município de Sal-
vador do Sul, do meu Estado, e peço vênia para fazê-
lo também em nome desta Casa. 

O município emancipou-se de Montenegro, prós-
pera comuna do Vale do Caí, em 9 de outubro de 1963, 
conforme Lei Estadual nº 4.577, portanto, está comple-
tando 46 anos de vida autônoma, marcada pelo pro-
gresso econômico e social. Está situado no Vale do Rio 
Caí, encosta inferior do nordeste rio-grandense.

A população descende de italianos, lusitanos, 
sírio-libaneses e africanos, mas predomina a etnia 

germânica. Irmanados, trabalham diuturnamente pela 
grandeza da comuna. 

Dados estatísticos nos informam que é mínimo 
o número de analfabetos. A economia local é pujante 
e está embasada na produção primária, que repre-
senta 65%; indústria e comércio, 28%; e serviços, 
7%. A produção primária representa a segunda maior 
produtividade agrícola do Rio Grande do Sul, que se 
desenvolve em pequenas propriedades. 

Destacam-se a avicultura, a piscicultura, em mais 
de 500 açudes, a silvicultura, lavouras de milho, man-
dioca, fruticultura e outras. O comércio e serviços são 
de qualidade. Na indústria se destacam empresas do 
ramo plástico, calçados, móveis, fibra de vidro, esqua-
drias de ferro, embalagem e outras.

O município apresenta vários pontos turísticos, 
entre os quais o Centro Administrativo e o Colégio 
Santo Inácio, inaugurado em 1937, marca mais impor-
tante na educação local e regional; o Parque Municipal 
Affonso Christóvão Wallauer; o túnel da Linha Bonita, 
inaugurado em 1907, com 93 metros e curvilíneo, cuja 
arquitetura é única no gênero na América Latina e que 
fazia parte da ferrovia Montenegro-Caxias do Sul; além 
de vários outros, que merecem ser visitados. 

Eis o que é, em rápidas pinceladas, o belo e 
próspero Município de Salvador do Sul, que nesta 
oportunidade completa 46 anos de progresso graças 
ao labor diuturno de seu povo.

Parabenizo a comunidade e os poderes consti-
tuídos do município nas pessoas da Sra. Carla Maria 
Specht, Prefeita Municipal, e do Vereador José Larce 
Cezar, Presidente da Câmara Municipal de Vereado-
res, e almejo que, juntos, continuem trabalhando pelo 
bem comum.

Obrigado.
 O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, peço que seja transcrita nos 
Anais da Casa a Carta de São Pedro, divulgada pela 
Sociedade Brasileira de Geologia no encontro realiza-
do de 14 a 17 de outubro no Município de São Pedro, 
em São Paulo. 

A SBG fala da grande conquista do Brasil, a 
descoberta no pré-sal, e registra sua opinião sobre a 
necessidade de aprovarmos aqui o novo marco regu-
latório, que finalmente dará ao Brasil controle sobre a 
riqueza do petróleo.

Obrigado, Sr. Presidente.

CARTA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR: 
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O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho 
à tribuna fazer um apelo à empresa Amazonas Ener-
gia, do meu Estado, para que verifique o problema no 
fornecimento de energia elétrica aos Municípios de 
Eirunepé, Envira e Itamarati. 

Esses 3 municípios, Sr. Presidente, estão sem luz 
há mais de 48 horas, o que acarreta problemas muito 
sérios também nas áreas de telefonia e de abasteci-
mento de água. V.Exa. sabe que, quando falta energia, 
há um caos na cidade.

Portanto, dirijo um apelo à Amazonas Energia e 
a todos os seus técnicos: que mandem urgentemente 
uma equipe a esses Municípios para verificar as ra-
zões da falta de energia elétrica. Eirunepé, do Prefeito 
Dissica; Envira, do Prefeito Ivon Rates; e Itamarati, do 
Prefeito Campelo e do ex-Prefeito Raimundo Lobo, 
estão enfrentando dificuldades. 

Também registro que o conselho da Agência 
Nacional de Energia Elétrica reuniu-se ontem, nes-
ta Casa, e determinou que fosse reduzida a tarifa de 
energia elétrica no Estado do Amazonas. Os cálculos 
feitos pela Amazonas Energia estavam acima do que 
poderia ser cobrado, portanto a ANEEL determinou 
que fosse feita essa redução, o que vai beneficiar o 
povo amazonense.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Emiliano 
José.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, os ataques ao programa Bolsa Família saíram de 
moda. Os mesmos partidos da Oposição que outrora 
procuravam desqualificá-lo, chamando-o de esmola, 
hoje organizam seminários destinados a adestrar seus 
militantes na defesa das virtudes de um programa que 
se transformou numa das marcas do Governo Lula na 
área social. 

Com ele, o Presidente Lula colocou na pauta de 
todas as nações do mundo a questão do combate à 
extrema pobreza, o combate à fome. Transformou-se 
numa referência. Por isso, entre tantos outros fatores, 
Lula tornou-se, no dizer da Newsweek, a maior lide-
rança popular da terra. 

É provável que a prudência da Oposição no trato 
dessa questão esteja ligada ao fato de que no próxi-
mo ano teremos eleições presidenciais, e os ataques 

ao Presidente Lula não são bem vistos pela grande 
maioria dos eleitores.

Nem por isso, de vez em quando, algum figurão 
da Oposição, esquecendo o combinado, parte para o 
ataque contra o programa Bolsa Família ou derrapa 
para o campo da demagogia, prometendo multiplicar 
por mil os benefícios atualmente assegurados.

Mas esses arroubos não têm eficácia. O povo 
tem boa memória e se lembra dos governos de Direi-
ta que só sabiam negar direitos e criar crises econô-
micas que depois seriam pagas com o sacrifício dos 
trabalhadores.

O orçamento do programa Bolsa Família para 
este ano de 2009 é de 12 bilhões de reais, para aten-
der 12,4 milhões de famílias em situação de pobreza 
e de extrema pobreza. Mas ele não é apenas um pro-
grama de distribuição de renda. Para ter acesso ao 
programa, as famílias precisam se comprometer com 
o asseguramento da presença de suas crianças nas 
salas de aula, com a vacinação das crianças e com 
os cuidados com as gestantes. 

Trata-se, portanto, de um programa que integra 
educação, saúde e distribuição de renda. Que asse-
gura, na linha de mínima, que as pessoas possam se 
alimentar. E simultaneamente que os filhos do nosso 
povo estudem, sejam vacinados, e que as futuras mães 
sejam devidamente assistidas. 

Por outro lado, como explica o Ministro do De-
senvolvimento Social, Patrus Ananias: “Um aspecto 
bastante positivo do programa Bolsa Família é que, ao 
mesmo tempo em que resgata milhões de pessoas da 
situação de extrema pobreza, ele também transforma 
essas pessoas em consumidores, ajudando a estimu-
lar as economias locais e regionais”.

Quando faz esse tipo afirmação, o Ministro Pa-
trus Ananias não está apenas defendendo uma tese 
humanista. Também isso. O que ele faz, no entanto, 
além disso, com base em dados do IBGE, é eviden-
ciar que os efeitos do programa Bolsa Família, sobre-
tudo nos municípios mais pobres, são significativos e 
contribuem para acelerar de forma clara o crescimen-
to do PIB de cada um dos municípios e, portanto, do 
PIB do Brasil.

Dito de outra maneira, o programa Bolsa Famí-
lia tem um impacto econômico muito positivo para o 
País, para além de ser um extraordinário mecanismo 
de distribuição de renda. 

Além disso, cabe registrar que o programa Bol-
sa Família participa, junto com o Banco do Nordeste, 
de programa de oferta de crédito para atender popu-
lações de baixa renda e o programa Primeiro Passo, 
destinado a formar 180 mil profissionais de diferentes 
áreas, como pedreiros, azulejistas, eletricistas, ges-
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seiros, carpinteiros e várias outros para atuarem em 
obras do PAC.

Se tomarmos em consideração que o programa 
Bolsa Família não é a única política social do Governo 
Lula, que além dele temos uma política de aumento 
real do salário mínimo, de programas como Luz para 
todos, Programa Nacional de Agricultura Familiar, 
ProUni, e de legalização e estímulo das terras dos 
quilombolas, podemos compreender que, no campo 
social, o Governo Lula está realizando uma obra para 
ficar na história. 

Melhor, não para ficar na história simplesmente. 
O essencial, parece-me, é que tais políticas venham 
a se consolidar para além de governos. Que se trans-
formem em políticas de Estado. E por isso o Governo 
Lula, olhando para a frente, e não apenas para essa 
gestão, proporá, brevemente, a Consolidação das Leis 
Sociais. Vai enviar o projeto ao Congresso Nacional. 

Se a Era Vargas ficou marcada pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho, o período Lula ficará cravado 
como o das políticas sociais. E essas políticas sociais 
deverão continuar para além desse ou daquele Governo. 
Por isso, será muito importante que esse projeto venha 
para esta Casa legislativa e que nós o aprovemos.

Volto ao Bolsa Família para acrescentar uma in-
terpretação para além daquelas feitas até agora neste 
discurso. A discussão em torno do caráter assistencia-
lista do Bolsa Família me parece ociosa a esta altura 
dos acontecimentos. Já foi superada. O programa tem 
significado distribuição de renda, estímulo à economia 
dos municípios, combate efetivo à fome; tem representa-
do educação, saúde, proteção às mulheres grávidas. 

Creio que é possível, no mínimo, especular outra 
interpretação. Pensá-lo estruturalmente. Não há dúvida 
de que deve haver programas subsidiários, políticas 
subsidiárias ao Bolsa Família que permitam que muitos 
saiam do programa e ingressem no mercado de traba-
lho. Isso tem acontecido. Mas, de outro lado, é preciso 
pensar esse programa como estratégico. 

Vamos falar sério: a sociedade capitalista não 
tem condições de absorver toda a mão de obra, toda 
a força de trabalho disponível. Assim, estava certo o 
Presidente Lula quando declarou que os recursos do 
Bolsa Família não deviam ser diminuídos. Ao contrário, 
deviam crescer. Tem razão nisso. O Bolsa Família é um 
extraordinário programa de distribuição de renda. Ou 
de redistribuição da renda.

Constitui uma forma de a sociedade brasileira 
assumir que há disparidade de renda, que há concen-
tração de renda, enorme concentração de renda, e que 
ela não pode deixar de ser solidária com os que têm 
menos, com os que não têm emprego formal, com os 
que ganham bem abaixo do salário mínimo. Foi essa 

cultura que Lula começou a disseminar no País. Quem 
disse que todos os trabalhadores assistidos poderão 
se empregar? Quem disse que há condições para 
isso? Quem disse que há mercado de trabalho para 
todos? Não há.

Então, o que quero me arriscar a dizer é que o 
programa Bolsa Família tem um significado estratégi-
co, fundamental para um País que pretenda continu-
ar solidário, que queira construir uma efetiva rede de 
solidariedade sob a mediação do Estado, como vem 
fazendo o Governo Lula. 

O Bolsa Família precisa acentuar a caracterís-
tica de ser um programa que vá além das relações 
mercantis, que não se subordine necessariamente às 
regras do mercado de trabalho, às regras da venda da 
força de trabalho. 

Quer ser, sempre, redistribuição da renda. Quer 
ser solidariedade. Quer estar ao lado da multidão. Quer 
ser sempre promotor da cidadania, sem pedir necessa-
riamente que a cidadania esteja num emprego formal. 
Ou sequer que esteja empregada. O Bolsa Família é a 
generosidade do povo brasileiro com o povo brasileiro, 
mediado pelo Estado.

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Congresso brasileiro tem, nesta a semana, a 
responsabilidade de dar importante passo para a inte-
gração latino-americana. Há mais de 3 anos se debate 
a entrada da Venezuela no MERCOSUL. E, neste mo-
mento, temos a oportunidade histórica de ampliar um 
dos mais importantes blocos econômicos do planeta 
com a incorporação de um país que, na história recen-
te, foi capaz de colocar a economia de um dos maiores 
produtores de petróleo do mundo a serviço de avanços 
sociais sem precedentes para o seu povo.

Na ocasião, fizemos este debate na Câmara dos 
Deputados sob forte pressão da grande mídia e dos 
partidos conservadores, que tentaram de todas as 
formas desqualificar o Governo da Venezuela e influir 
na decisão soberana desta Casa. Naquele momento, 
houve a opção correta da aprovação da entrada da 
Venezuela no MERCOSUL. Agora, cabe ao Senado 
Federal avançar nessa mesma direção. Aliás, a vida 
está mostrando, inclusive ao Relator Tasso Jereissati, 
que até os inimigos de Hugo Chávez querem a entrada 
da Venezuela no MERCOSUL.

No entanto, como sempre, volta-se a carga da 
mídia de direita para todo o tipo de acusação e para 
a tentativa de desviar o foco dos debates. Procuram-
se todos os argumentos possíveis que possam forçar 
uma suposta contraposição de modelos, como se a 
Venezuela tivesse um déficit de democracia e os de-
mais países do MERCOSUL fossem um exemplo de 
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participação social e garantia de direitos. Ao contrário, é 
na Venezuela onde a democracia está mais avançada, 
onde a participação popular mais criou mecanismos 
que asseguram ao povo o direito de decidir sobre o 
futuro da nação. A Venezuela é o país que mais con-
sultou seu povo, que mais chamou à população a se 
posicionar sobre temas controversos. 

O continente sul-americano, em especial os paí-
ses integrantes do MERCOSUL, só terá a ganhar com 
a colaboração dessa nação que livrou seu território do 
analfabetismo com uma democracia que foi capaz de 
sobreviver até mesmo ao anacrônico golpe de Estado 
ocorrido em 11 de abril de 2002. Mesmo sob um cená-
rio de extrema polarização entre Governo e Oposição, 
ambos os lados concordam ser importante a adesão 
da Venezuela ao bloco econômico sul-americano.

Essa integração econômica tem de abrir cami-
nhos para uma integração mais ampla, com base em 
relações de solidariedade mútua e cooperação mul-
tilateral. Precisamos construir um projeto continental 
que não apenas redesenhe as fronteiras comerciais, 
mas também que seja capaz de repensar a relação 
e a responsabilidade de cada país com o passivo 
social e ambiental que essas relações econômicas 
determinam.

Nesse sentido, a incorporação ao MERCOSUL 
não apenas da Venezuela, mas também de países 
como o Equador e Bolívia são fundamentais nesse 
redesenho. Vale lembrar que o Equador é o único país 
no continente a ter uma Constituição do mundo que 
considera o meio ambiente como um sujeito de direitos. 
A Bolívia, por sua vez, é o primeiro Estado plurinacio-
nal deste continente, respondendo a uma diversidade 
étnica atropelada pelos anos de colonização que de-
finiram nossas fronteiras nacionais.

Redefinir as fronteiras comerciais com a Repú-
blica Bolivariana da Venezuela significa dar importante 
passo no caminho trilhado pelo venezuelano Simón 
Bolívar e pelo pernambucano Abreu e Lima.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Quero informar aos oradores do Pequeno Ex-
pediente que vamos conceder a palavra aos 3 últimos 
oradores para darem como lido e, em seguida, passa-
remos ao Pequeno Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Efraim 
Filho.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero anunciar o Encontro 
Nacional da Juventude Democratas, que ocorrerá neste 
final de semana, na cidade de Blumenau, oportunidade 
em que serão reunidos grandes palestrantes, a juventu-

de democrática de todos os cantos e recantos do País 
e grandes líderes do partido. V.Exa., que é um dos íco-
nes da nova geração política paraibana, em especial 
da Juventude Democratas do Brasil, também estará lá 
nos prestigiando, ao lado do Líder Ronaldo Caiado, do 
Deputado Paulo Bornhausen, do Presidente Rodrigo 
Maia e de tantas outras lideranças políticas.

Haverá a presença de palestrantes como Mário 
Rosa, consultor em gestão de imagem; Antônio Lava-
redo, sociólogo e especialista em marketing político; 
Marcelo Tas, âncora do CQC; e Yon Goicoechea, líder 
estudantil da Venezuela. Com certeza, toda a juventu-
de brindará o evento com a sua presença.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Parabéns a V.Exa. pelo trabalho que realiza à 
frente da juventude do Democratas.

O SR. SILAS CÂMARA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SILAS CÂMARA (PSC-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho à tri-
buna fazer 3 registros. 

No primeiro deles, reafirmo o que disse há pouco 
o Deputado Átila Lins sobre a necessidade urgente de 
a Amazônia Energia verificar o que está acontecen-
do com a energia em Envira, cujo Prefeito é Rômulo 
Mattos; em Itamarati, do Prefeito João Campelo; e em 
Eirunepé, do nosso querido Prefeito Dissica.

O segundo registro é que estamos felizes pela 
vinda do Governador Eduardo Braga a Brasília, para 
reunião com o Ministro Tarso Genro, e pela autorização 
para a Força Nacional atuar nos Municípios de fronteira 
no Alto Solimões, no Alto Juruá e no Alto Rio Negro.

Por fim, parabenizo o Município de Tabatinga, 
cuja seleção venceu a Copa dos Rios, no Estado do 
Amazonas, mostrando que o esporte na região está 
evoluindo e que o Estado está fazendo o seu trabalho 
com a juventude daquele Município.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Solicito aos oradores inscritos – Deputados 
José Rocha, Cezar Silvestri e Jorginho Maluly – que 
me permitam alternar entre os oradores do Pequeno 
Expediente aqueles que queriam dar o seu pronun-
ciamento como lido.

O SR. JOSÉ ROCHA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, registro a visita que tive a oportunidade de 
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fazer, na sexta-feira próxima passada, ao Município de 
Caraíbas, no meu Estado, onde fui recebido pelo ex-
Prefeito Lourinho e sua esposa, a Prefeita Norma, pelo 
ex-Prefeito Orlando e por diversos Vereadores.

Em reunião na casa da Prefeita, que reuniu Vere-
adores e lideranças políticas da região, mostraram-me 
o potencial turístico de Caraíbas, localizada no sudoes-
te da Bahia, situada ao lado de um lago muito bonito. 
Lá há condições de se fazerem investimentos na área 
do turismo para que aquele Município seja mostrado 
para outros Estados. Dessa forma, as pessoas poderão 
visitá-la e gozar daquela beleza da natureza.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eliene 
Lima.

O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo 
hoje a tribuna em nome dos aposentados e pensionis-
tas do INSS. É que tramitam atualmente no Congresso 
Nacional 4 proposições de interesse deles: o PL 1/07, 
que, com a emenda do Senador Paulo Paim, concede 
a todos os benefícios o mesmo reajuste anual con-
cedido ao salário mínimo; o PL 3.299, de 2008, que 
extingue o fator previdenciário; o PL 4.434, de 2008, 
que determina a recuperação de todas as perdas dos 
benefícios do Regime Geral da Previdência; e ainda o 
veto ao PLV 18, de 2006, relativo ao reajuste do ano 
de 2006, quando o salário foi reajustado em 16,67%, 
e as aposentadorias e pensões tiveram apenas 5,01% 
de reajuste.

Segundo a imprensa, somente em 2011, após a 
eleição, o Governo Federal quer discutir uma proposta 
de reajuste decente e definitiva para os 26,4 milhões 
de aposentados e pensionistas do INSS.

Por isso, antes de completar o seu segundo man-
dato e os 8 anos na Presidência da República, o Pre-
sidente Lula precisa se sensibilizar e cumprir uma de 
suas promessas de campanha. Falo isso porque ape-
nas no primeiro reajuste que concedeu logo após ser 
eleito foi aplicado um índice único para os beneficiários 
de salário mínimo.

Tampouco se está cumprindo a Constituição da 
República, que determina, em seu art. 194, a irredu-
tibilidade dos valores dos benefícios. Quem se apo-
sentou recebendo 4 salários mínimos e alguns anos 
depois recebe apenas 1,5, certamente não mantém o 
mesmo poder aquisitivo.

Dizer o contrário é fazer escárnio sobre a inteli-
gência e as condições de vida de milhões de brasileiros 
que contribuíram por tantas décadas com os valores de-
vidos. E eles são exatos 8,6 milhões de segurados.

Sendo assim, a única e definitiva proposta que in-
teressa aos aposentados e pensionistas é a aprovação, 
pela Câmara dos Deputados, da emenda do Senador 
Paulo Paim ao Projeto de Lei nº 1/07 e sua posterior 
sanção pelo Presidente da República, concedendo-se 
todos os anos um único reajuste para o salário mínimo 
e para todos os benefícios do INSS.

Ainda ontem tínhamos aqui centenas de pen-
sionistas e aposentados, alguns dos meu Estado, da 
confederação, das federações estaduais, exatamente 
chamando a atenção para esse fato.

Nenhuma outra negociação, nenhum outro ín-
dice será razoável nem honesto, por diversas razões. 
A primeira delas chama-se paridade. Quem contribui 
sobre determinado valor tem o direito de, cumpridas 
todas as exigências unilaterais da Previdência, receber 
na mesma proporção.

A segunda é a segurança jurídica e social. Na me-
dida em que o INSS paga valores compatíveis, muito 
mais pessoas terão confiança e incentivo em contribuir 
com valores maiores. Todos saem ganhando.

Outra razão é a existência de recursos mais que 
suficientes para a Seguridade Social cumprir seu pa-
pel. Não vejo a existência de rombo algum na Previ-
dência.

Assim, Sr. Presidente, conclamo todos os colegas 
Deputados para que trabalhemos incessantemente 
pela aprovação do PL 1/07, que, com a emenda do 
Senador Paulo Paim, concede a todos os benefícios 
previdenciários o mesmo reajuste anual concedido ao 
salário mínimo.

Contamos, então, com a sensibilidade dos Parla-
mentares, na expectativa de que possamos dar esse 
retorno a aposentados e pensionistas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CEZAR SILVESTRI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico a 
esta Casa que hoje, na Comissão de Defesa do Con-
sumidor, foi aprovado substitutivo de minha autoria que 
normatiza os planos de saúde no Brasil.

Para que V.Exa. e todos os Parlamentares tenham 
conhecimento, hoje os planos de saúde englobam 52 
milhões de usuários. 

O projeto complexo e polêmico que hoje aprova-
mos, de autoria do Deputado Henrique Fontana, possui 
mais 23 projetos apensados. Para todos terem ideia, 
em 2001, o Ministro da Saúde, José Serra, apresentou 
uma medida provisória para regulamentar os planos 
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de saúde, que foi reeditada 44 vezes, todas elas com 
alterações.

Hoje o nosso substitutivo foi aprovado, por una-
nimidade, após ouvirmos todos os órgãos de defesa 
do consumidor, a ANS, o Ministério Público. Deixo, 
portanto, registrado meus agradecimentos a todos 
os membros da Comissão de Defesa do Consumidor 
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Leonardo 
Quintão. S.Exa. dispõe de até 5 minutos. 

O SR. LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB-MG. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, subo a esta 
tribuna para registrar minha indignação e a da popu-
lação de Belo Horizonte contra o aumento de imposto 
pretendido pelo atual Prefeito, Sr. Márcio Lacerda, que 
encaminhou à Câmara Municipal de Belo Horizonte pro-
jeto de lei que visa aumentar o IPTU daquela cidade. 
A previsão da Prefeitura é arrecadar com o aumento 
mais de 360 milhões de reais, recurso tirado dos mu-
nícipes belo-horizontinos. 

No ano passado, o ex-Prefeito Fernando Pimentel, 
já no final de mandato, quando se iniciativa a grande 
crise econômica mundial, encaminhou à Câmara de 
Vereadores projeto de lei nesse sentido. Mas foi tama-
nha a indignação no seio da sociedade belo-horizon-
tina, que já enfrentava os efeitos do agravamento da 
crise mundial – cuja origem se deu nos empréstimos 
sem garantias reais concedidos aos americanos -, que 
o resultado não poderia ter sido outro: a intenção de 
aumento de imposto municipal acabou no limbo das 
iniciativas perversas de final de mandato.

Todavia, o atual Prefeito, infelizmente, reencami-
nhou o referido projeto à Câmara neste mês, com a 
expectativa de arrecadar 360 milhões de reais. Líde-
res comunitários em Belo Horizonte preveem em suas 
comunidades aumento de IPTU de mais de 100%. A 
expectativa, de acordo com economistas da cidade, é 
de aumento de mais de 500 milhões de reais, que se-
rão tirados da população belo-horizontina. 

Todos sabem – nem precisaria a Teoria Econômi-
ca comprovar – que, quando aumentamos os tributos, 
retiramos renda da população e maculamos o consu-
mo, tão fundamental para sairmos da crise que ainda 
se apresenta como uma das maiores da história do 
capitalismo mundial.

Decidindo assim, o Sr. Márcio Lacerda age de 
forma insensível ao anseio popular, que repudia, ve-
ementemente, qualquer aumento da carga tributária 
municipal (já elevada). Ao contrário do Presidente Lula, 
que tomou medidas anticíclicas (anticrise), o Prefeito 
de Belo Horizonte deseja retirar dos cidadãos, dire-
cionando-os para os cofres municipais, recursos que 

poderiam gerar consumo e poupança – vitais para o 
nosso desenvolvimento. Uma vez contabilizada, essa 
receita quase sempre acaba engolida por despesas 
de custeio ou mesmo pela burocracia. Em nenhuma 
Capital do Brasil está sendo discutido aumento do 
IPTU; apenas Belo Horizonte está dando o troco para 
a população. 

Esse aumento de IPTU, que, segundo estudos, 
em alguns casos, ultrapassará robustos 100% em vá-
rios bairros, contraria frontalmente a Constituição cida-
dã, cuja promulgação foi uma das páginas de bronze 
da história deste Parlamento, e não está previsto na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Belo 
Horizonte para 2010 (Lei nº 9.730/09). 

Repito: o aumento não está previsto na LDO para 
2010 do Município de Belo Horizonte, o que constitui 
uma afronta à nossa Constituição.

Para ser ainda mais preciso, pois a matéria é ex-
tremamente séria, cumpre destacar que o art. 29 da 
LDO trata das alterações tributárias, e, em relação ao 
IPTU, dispõe que poderão ser apresentados à Câmara 
de Belo Horizonte projetos de lei que visem aperfeiçoar 
e adequar os tributos e taxas municipais à Constituição 
Federal etc. Trata-se, como se vê, de redação burocráti-
ca e vazia. Estabelece ainda, em relação ao IPTU, que 
qualquer alteração objetiva assegurar o cumprimento 
da função social da propriedade. Mais nada. 

Assim, não encontramos permissivos legais que 
garantam esse aumento do IPTU em Belo Horizonte 
da forma almejada pelo Sr. Márcio Lacerda.

Em outras palavras: o desejo da Prefeitura de 
Belo Horizonte de aumentar o IPTU ignorou o § 2º do 
art. 165 da nossa Carta cidadã, pois pretende fazê-lo 
sem a prévia autorização na LDO para o exercício de 
2010, ano que se pretende esse aumento espúrio. 

Além dessa inconstitucionalidade que salta aos 
olhos, há um generalizado sentimento de revolta ge-
neralizado, uma vez que tal aumento não foi sequer 
discutido com a população e com a sociedade civil 
organizada no Plano de Governo do então candidato 
Márcio Lacerda chamado de Aliança por BH – Propos-
tas para BH continuar e melhorar... 

Ainda hoje a Deputada Angela Portela, do PT 
de Roraima, veio alegre a esta tribuna trazer a notícia 
de que o Estado está reduzindo sua conta de luz em 
mais de 20%.

Por outro lado, em Belo Horizonte – fui Vereador, 
Deputado Estadual e, agora, sou Deputado Federal, 
tendo concorrido a Prefeito Municipal na eleição pas-
sada –, não vi no plano de Governo do Sr. Márcio La-
cerda menção alguma a aumento de impostos.

Esse Plano de Governo foi apresentado à popu-
lação como tecnicamente bem elaborado. É verdade. 
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Muitos que desejavam manter seus cargos de con-
fiança trabalharam no Plano, mas, propositadamente, 
esqueceram a área tributária e omitiram esse desejo, 
digamos, secreto.

Infelizmente, a população mais atingida será a 
classe média de Belo Horizonte. E foi justamente a 
classe média, Srs. Deputados, que elegeu o Sr. Már-
cio Lacerda. Ele ganhou de mim com mais de 70% de 
votos de diferença na Zona Sul. Pois bem. Essa popu-
lação pagará a conta para a atual administração, que 
mostra, assim, insensibilidade política e eleitoral, uma 
vez que o plano de governo do Sr. Márcio Lacerda não 
menciona nada disso.

Por outro lado, as associações representativas de 
várias regiões de Belo Horizonte estão se organizado 
e exigindo que os Vereadores não aprovem essa inten-
ção do Prefeito de aumentar imposto; estão procuran-
do, democraticamente, mostrar as fragilidades dessa 
proposta e também sua inconstitucionalidade.

Segundo o Sr. Ubirajara Pires Glória, presidente 
de uma dessas associações, esse aumento de imposto, 
no caso dos comerciantes e prestadores de serviços, 
acaba sendo repassado aos cidadãos, com importan-
tes efeitos nocivos à economia.

Outros estudiosos da questão tributária alegam 
que, ao se majorar os tributos e taxas, a inadimplên-
cia aumenta, e o contribuinte fica inseguro em relação 
ao seu imóvel.

Pior momento o atual Prefeito de Belo Horizonte 
não poderia encontrar. O mundo todo, inclusive o Bra-
sil, tomou medidas anticíclicas – e aí estão a redução 
do IPI para automóveis e para a linha branca e seus 
benéficos resultados. 

Navegando em mares turvos e em sentido opos-
to, a Prefeitura de Belo Horizonte almeja retirar renda, 
mitigar consumo e agravar a crise que finalmente está 
declinando.

Pergunto: essa é uma boa aliança com a popu-
lação? Aumentar o Imposto Predial Territorial Urbano 
– IPTU, quando estamos lutando para sair da crise?

O belo-horizontino, em pouco tempo, irá respon-
der a essa pergunta.

Ao encerrar, Sr. Presidente, convoco os Parla-
mentares de Minas Gerais para, unidos com as lide-
ranças comunitárias, sensibilizarmos os Vereadores 
de Belo Horizonte no sentido de que rejeitem esse 
aumento perverso.

Muito obrigado.

 O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, 
participamos de audiência com o Ministro Fernando 
Haddad; o Consórcio Intermunicipal do Vale do Para-
napanema – CIVAP, presidido pelo Prefeito de Palmi-
tal, Nardão; o Prefeito de Tarumã, Jairo; o Prefeito e o 
Vice-Prefeito de Platina, Manoel Possidônio e Marcio; 
a Secretária de Educação de Assis, Ângela Canassa; 
e um grupo de lideranças da região para levarmos um 
braço da Universidade Federal ou dos cursos profissio-
nalizantes dos IFETs para a região de Assis. 

Lá também pudemos conhecer amiúde o SIGEM, 
que é o sistema de controle de gestão do Ministério, 
em que se pode acessar on-line as fotos das obras e 
o controle de tudo que está sendo realizado.

Deixo registrados meus agradecimentos ao Mi-
nistro Fernando Haddad, ao Dr. Rodrigues, seu as-
sessor, e ao CIVAP.

Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Bruno 
Araújo. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em novembro, o Presidente do Irã, Mah-
moud Ahmadinejad, visitará o Brasil a convite do Go-
verno. Mesmo para aqueles que defendem a política 
externa do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa 
visita é um equívoco para um país que adota princí-
pios completamente diferentes dos professados pelo 
líder iraniano. 

O Brasil é um dos maiores exemplos internacio-
nais de defesa e prática de convivência em paz com 
seus vizinhos e parceiros políticos e econômicos. O Irã, 
ao contrário, desenvolve um programa nuclear clan-
destino, condenado recentemente na ONU por líderes 
mundiais, logo após a descoberta da segunda usina de 
enriquecimento de urânio mantida por Teerã. Não há, 
portanto, qualquer identidade na maneira de conduzir 
questão estratégica como essa entre os 2 países.

O mesmo ocorre em relação ao debate sobre a 
existência do Holocausto, o aniquilamento deliberado 
de 6 milhões de judeus nos campos de concentração 
nazistas, durante a 2ª Guerra mundial. Em recente de-
claração, Ahmadinejad negou a existência desse fato 
histórico, comportamento que chocou a comunidade 
mundial. O Brasil, ao contrário, não apenas crê em sua 
ocorrência como repudia o Holocausto. Nosso País se 
engajou, desde o princípio, na criação do Estado de 
Israel, em 1949, e até hoje declara sua solidariedade 
ao povo judeu, a quem a guerra impôs tão ignominioso 
sofrimento – o genocídio. De todas as óbvias razões 
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para o Presidente Lula não receber e festejar com Ah-
madinejad, esta é mais contundente. 

Afinal, por que trazer para o Brasil uma polêmi-
ca estúpida?

Se fossem apenas esses 2 primeiros os únicos 
inconvenientes de visita tão imprópria, ela já seria um 
absurdo típico de administrações em fim de mandato, 
nas quais o filtro do bom senso vai se dissipando aos 
poucos. Mas existem ainda outros aspectos contraditó-
rios, principalmente partindo de um governo que tanto 
discursa em favor da democracia. 

No ano que vem, vamos realizar a sexta eleição 
para Presidente da República, um quarto de século 
depois da redemocratização, processo que só ganhou 
aperfeiçoamentos desde então, com a volta dos diretos 
políticos, o fim da inflação, o avanço no resgate da dívi-
da e social e a expectativa de enfrentamento de ampla 
agenda de problemas ainda remanescentes, como a 
falta de segurança e de educação de qualidade.

No Irã, a grande contribuição para a democracia 
não veio do primeiro mandato de Ahmadinejad, mas, 
sim, do povo. Em junho, o mundo acompanhou, estar-
recido, a reação da população iraniana que, por vários 
dias, lotou as praças e ruas de Teerã em vigília contra 
o resultado da reeleição de Ahmadinejad, apontado 
como fraudulento. A própria hierarquia religiosa do 
país teve de sucumbir às ruas e de determinar uma 
reanálise dos fatos.

Que aprendizado a companhia de um político 
derrotado pela voz rouca das ruas e pela suspeita da 
comunidade internacional em relação ao resultado pode 
trazer para o nosso País? Ninguém sabe responder 
a esse enigma desde maio, quando, acossado pela 
insegurança que a disputa eleitoral trouxe ao regime, 
Ahmadinejad adiou sua vinda, rejeitada pela quase 
totalidade dos brasileiros.

O Brasil é uma nação saudada pelo resto do 
mundo como intransigente defensora dos direitos hu-
manos; tem um Ministério da Mulher com participação 
ativa nas questões de gênero tão comuns à nossa so-
ciedade; respeita os homossexuais, que anualmente 
festejam a diversidade nas principais Capitais, arras-
tando multidões impressionantes de pessoas partidá-
rias da tolerância. O samba, o futebol e as tradicionais 
manifestações culturais dos brasileiros desfrutam de 
natural simpatia em todo o mundo, do que é prova a 
escolha do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas 
de 2016.

E, no Irã, o que faz o regime de Ahmadinejad? 
Apedreja mulheres acusadas de adultério, considera 
a homossexualidade crime passível de pena de morte, 
reprime violentamente a dissidência política, persegue 
de maneira criminosa os adversários do Presidente da 

República. Enfim, fomenta um ambiente político de sis-
tema ditatorial, modelo que os brasileiros derrotaram 
nas ruas, no século passado.

Então, o que tão malquisto visitante tem a ofe-
recer a um povo campeão de cordialidade? Que ima-
gem o anfitrião deseja passar ao resto do mundo na 
companhia de um governante que está no banco dos 
réus? Que contribuição o Presidente iraniano pode 
oferecer à nossa maneira de administrar a economia 
e a política? Exceto no gabinete da chefia do Itama-
raty, até o momento não foi possível encontrar um só 
brasileiro capaz de responder positivamente a essa 
insistente pergunta.

Com este pronunciamento, Sr. Presidente, dei-
xamos registrada nos Anais da Casa nossa profunda 
preocupação com essa visita e com a política externa 
em vigor, uma política que prestigia a visita do Presi-
dente do Irã.

Muito obrigado.

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o motivo e a razão da nossa fala, da nossa apresen-
tação, eu quero dividir em 2 blocos.

Primeiro, quero deixar registrados os meus para-
béns, as minhas congratulações a um grupo comercial 
situado, localizado na cidade de Cajazeiras, o Grupo 
Rio do Peixe, que completou 30 anos de existência. 
Empreendimento do ramo atacado de estivas, cereais e 
eletrodomésticos, com matriz na cidade de Cajazeiras 
e filiais em Campina Grande e demais cidades parai-
banas, muito tem contribuído para o desenvolvimento 
econômico da Paraíba e do Nordeste brasileiro.

Em nome do seu Presidente, o companheiro José 
Gonzaga Sobrinho, o Deca, quero deixar registradas, 
como eu disse, como eu afirmei, as minhas congra-
tulações, os meus parabéns, e desejar que continue 
nessa mesma marcha, nessa mesma caminhada de 
sucesso, porque o sucesso do grupo representa tam-
bém o desenvolvimento sustentável do meu Estado 
da Paraíba.

O segundo motivo, a segunda razão, Sr. Presiden-
te, é pedir à Mesa, mais precisamente ao Presidente 
da Casa, que coloque na pauta de votação a PEC nº 
47, de 2003, essa PEC que diz, Deputada Perpétua 
Almeida, que alimentação é direito social. Vamos exa-
tamente constitucionalizar esse direito, para ficar igual 
à saúde, igual à educação.

Na condição de Presidente da Comissão Especial 
da PEC nº 47, de 2003, que diz respeito à alimentação 
como direito social, venho a esta tribuna informar que 
o relatório concluído pelo Deputado Lelo Coimbra foi 
aprovado por unanimidade há mais ou menos 20 dias, 
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restando tão-somente ser encaminhado para aprova-
ção no plenário desta Casa.

Durante esse período, eu tive a oportunidade de 
participar de uma comissão que coletava assinaturas lá 
na Paraíba – mais de 5 mil assinaturas -, organizada, 
chefiada pelo CONSEA do meu Estado.

Tenho recebido várias manifestações e cobranças 
de todos os segmentos sociais. Existe uma necessida-
de emergencial para a aprovação desta proposta de 
emenda à Constituição.

Como Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Humano da Paraíba, tive a feliz oportunidade de realizar 
várias ações em defesa da segurança alimentar. Em 
parceria com o Governo Federal, lançamos o programa 
Leite da Paraíba, que distribui 120 mil litros de leite por 
dia para crianças de até 6 anos de idade, nutrizes e 
gestantes. Acompanhamos o resultado prático desse 
programa, que conseguiu melhorar o nível nutricional 
dos usuários e gerar receita junto à agricultura familiar, 
uma vez que uma condição para participar deste pro-
grama é o produtor ter até 40 litros de leite de produção 
diária. Também em parceria com o Governo Federal, 
construímos restaurantes populares, beneficiando vá-
rios trabalhadores e trabalhadoras que se deslocam 
diariamente ao centro das grandes cidades para de-
sempenhar pequenas atividades, tais como lavadores 
de carro, engraxates e flanelinhas, oferecendo uma 
alimentação a 1 real, com boa quantidade e qualida-
de. Dos 120 mil litros de leite, 105 mil são de vaca, e 
15 mil, de cabra, o que beneficia uma região que tem 
essa vocação, a região do Cariri paraibano.

Sr. Presidente, 16 de outubro foi o Dia Internacio-
nal da Alimentação. Esta Casa deveria atender a esta 
demanda da sociedade, discutindo e aprovando esta 
proposta de emenda à Constituição. O mérito desta 
PEC é dar cidadania ao segmento da sociedade, me-
lhorando a sua qualidade de vida.

Então eu quero, não só como Presidente, não 
só como ex-Secretário de Trabalho e Ação Social da 
Paraíba, pedir ao Presidente da Casa que coloque na 
pauta essa PEC, para que tenhamos condições aqui 
neste plenário de discuti-la, debatê-la e aprová-la.

 O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
após reunião com representantes dos cerca de 300 
aposentados que vieram a Brasília pedir a aprovação 
da matéria, o Presidente da Câmara prometeu incluir 
na Ordem do Dia do plenário, com ou sem a concor-
dância do Governo, a emenda do Senado ao PL 1/07 
que garante a todas as aposentadorias os mesmos 
índices de reajuste do salário mínimo.

Tenho-me manifestado reiteradas vezes, solicitan-
do a votação do projeto que prevê a extinção do fator 

previdenciário e daquele que reajusta os proventos de 
aposentadoria.

Hoje, 8 milhões e 100 mil aposentados que ga-
nham acima de 1 salário mínimo vão ser beneficiados 
com o projeto, se ele for votado. 

Além da emenda que garante os mesmos rea-
justes do salário mínimo a todas as aposentadorias 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os ma-
nifestantes também querem a votação dos outros 2 
projetos, que ainda aguardam votação na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania. O primeiro 
é o PL 4.434/08, que recupera o número de salários 
mínimos a que tinha direito o aposentado no momento 
da concessão do benefício. O segundo é o PL 3.299/08, 
que acaba com o fator previdenciário.

Vamos certamente encerrar o ano e dar aos apo-
sentados o que lhes é de direito. 

Tenho certeza que semana que vem votaremos 
os projetos para que, enfim, os aposentados tenham o 
que comemorar, pois é justamente nesse momento em 
que eles mais precisam de recursos para seu sustento, 
e estão alijados de uma vida digna e honrosa, além do 
que a maioria ainda sustenta suas famílias.

Esta Casa e o Poder Executivo têm uma dívida 
com os aposentados. Estaremos vigilantes e na ex-
pectativa da votação desses projetos o mais rápido 
possível: o projeto que concede às aposentadorias o 
mesmo percentual de reajuste dado ao salário mínimo; 
o que determina o fim do fator previdenciário inciden-
te sobre o cálculo das aposentadorias; e o que prevê 
a recomposição das aposentadorias, equiparando-as 
ao mesmo número de salários mínimos da data de 
sua concessão.

Sr. Presidente, eu gostaria que se desse ampla 
divulgação a este pronunciamento, que visa fazer jus-
tiça aos nossos aposentados.

Era o que tinha a dizer.

 O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
volto a esta tribuna, na condição de Vice-Presidente 
da Frente Parlamentar da Saúde, para tratar de um 
dos problemas mais graves que hoje temos no Brasil, 
o acesso à saúde.

Recentemente, estava estampada nos jornais de 
todo o mundo a preocupação do Presidente Barack 
Obama, dos Estados Unidos, com a saúde naquele país. 
Ele tinha a pretensão de fazer um sistema semelhante 
ao SUS, o sistema que é hoje utilizado no Brasil.

Saibam todos que o SUS é extremamente abran-
gente e conseguiu pegar praticamente todos os brasilei-
ros. Temos aqui alguns números que nos possibilitam, 
até certo ponto, entender como o SUS, efetivamente, 
atua, qual o seu modus operandi, como é a sua ação. 
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São 300 milhões de consultas médicas por ano, 360 
milhões de exames laboratoriais, 11 milhões de inter-
nações, 2 milhões de partos e 150 milhões de vacinas. 
O problema do SUS é exatamente o acesso. Esse é 
o grande problema.

Recentemente estive no Estado da Bahia, no 
Município de Cocos, um município do extremo oeste 
do Estado, bem próximo de Brasília, e observei lá que 
um paciente com fratura de mandíbula e clavícula não 
teve o menor atendimento. Veio para esta Capital e 
aqui está há 3 semanas. Ele é um brasileiro, um irmão 
nosso. É da Bahia, mas é um brasileiro. O acesso ao 
SUS deveria ser para todos. Ele está aqui em Brasília, 
no Hospital de Base, aguardando atendimento, preci-
sando ser operado, mas até este instante não teve a 
atenção devida. É lamentável que ainda haja casos 
como esse.

Tenho aqui também os números da desassistên-
cia do SUS – o grave problema do acesso, do qual falei 
anteriormente -: são 10 milhões de hipertensos sem 
assistência; 4,5 milhões de diabéticos sem assistência; 
90 mil casos de câncer sem quimioterapia e radiote-
rapia; 3,7 milhões de obesos mórbidos sem nenhuma 
assistência; 33 mil novos casos de AIDS; e 4 milhões 
de infectados pelo vírus da hepatite C sem atendimen-
to. Fico preocupado com esse problema. 

Recentemente, com relação aos recursos do 
pré-sal, vimos que nada será destinado à saúde. Co-
locaram-se recursos para a modernidade, para arte, 
cultura, lazer, educação, e nada para a saúde. Há 
uma emenda de minha autoria para que uma parte 
desses recursos do pré-sal venha para a saúde, a fim 
de financiá-la.

O Governo Federal tem obras importantes, ação 
social da mais importante e tem gerado emprego e 
renda. Isso é verdadeiro. É preciso que todos reconhe-
çam. Mas não podemos deixar de pensar na saúde, 
que precisa ser mais bem remunerada. 

Estive também em Jequié, meu município de ori-
gem, no Estado da Bahia, e lá observei os médicos num 
caos total, em função da tabela do SUS. Não temos 
recursos para pagar de forma digna os médicos do 
SUS, que estão abandonando, deixando os convênios 
com o SUS, em função da má remuneração.

Assisti à apresentação do PAC da Saúde, feita 
pelo Ministro Temporão, que realiza um grande trabalho. 
Agora, precisamos de recursos, de 10 bilhões de reais, 
no mínimo, para que possamos financiar a saúde. 

Estou muito preocupado com a saúde. Não temos 
mais recursos orçamentários para financiar o setor nes-
te mês de novembro. Na condição de Vice-Presidente 
da Frente Parlamentar da Saúde, manifesto as minhas 
palavras de apelo para que os Ministros da Fazenda e 

do Planejamento possam efetivamente destinar mais 
recursos para a nossa tão sofrida saúde. A saúde está 
na UTI, é um paciente terminal. Se não lutarmos, ha-
verá falência total dos seus órgãos.

Muito obrigado e uma boa tarde.

 O SR. HOMERO PEREIRA (PR-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, demais senhoras e senhores aqui presentes ou 
que estejam nos ouvindo ou assistindo à sessão por 
meio da Internet, da Rádio Câmara ou da TV Câmara 
e, em especial, ilustres cidadãos do Estado de Mato 
Grosso, a quem tenho o orgulho de aqui representar, 
volto a esta tribuna para manifestar, mais uma vez, a 
necessidade de o Brasil produzir mais alimentos. 

Bem sabem V.Exas., Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que, recentemente, a ONU divulgou em 
um dos seus relatórios que o mundo conta hoje com 
mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas passan-
do fome.

Tenho a mais absoluta certeza de que nenhum de 
meus pares nesta Casa deseja que essa condição seja 
mantida. Ainda mais porque a agropecuária nacional 
possui amplas condições de oferecer as respostas de 
que o mundo precisa quanto à produção na quantidade 
e na qualidade necessárias para atender a todo esse 
enorme contingente.

Aliás, são cenários como esse que fizeram com 
que o texto da Agenda 21 brasileira, ao tratar da agri-
cultura sustentável, importante atividade que tenho o 
orgulho e a honra de representar nesta Casa, explicite 
o seguinte: 

“Enquanto não houver outras alternativas para 
produzir proteínas que não seja pelo uso do sol, da 
chuva e do solo, a agricultura e a pecuária serão as 
atividades mais importantes para a manutenção dos 
povos no planeta terra”. 

Trago também a esta Casa, Sr. Presidente, Srs. 
Parlamentares, oportuno editorial matéria do jornal Di-
ário de Cuiabá, publicado no dia 20 próximo passado, 
no qual o articulista faz um dos mais importantes re-
gistros em favor do desenvolvimento da agropecuária 
brasileira, em especial da mato-grossense. 

No editorial em referência, o jornal noticia o alerta 
da ONU sobre o assunto e informa que o relator para 
o Direito Humano à Alimentação Adequada, Olivier de 
Schutter, publica informações conclusivas a respeito 
do aumento da demanda nos próximos 40 anos.

Particularmente, tive a oportunidade de debater 
com o ilustre representante da ONU quando visitou esta 
Casa. Por especial deferência do Presidente Michel 
Temer, fui indicado para recebê-lo durante um almo-
ço, e posso afiançar que transmiti ao ilustre visitante a 
realidade do campo brasileiro e, mais ainda, o escla-
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reci sobre alguns aspectos que podemos oferecer ao 
mundo para uma efetiva segurança alimentar.

Desta forma, com o objetivo de divulgar o inteiro 
teor da importante matéria publicada pelo Diário de 
Cuiabá, passo a proceder à sua leitura: 

“Alerta da ONU
Preocupada com a explosão populacio-

nal que não é acompanhada pelo aumento da 
produção agrícola, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) emitiu alerta por meio de seu 
relator para o Direito Humano à Alimentação 
Adequada, Olivier de Schutter, de que a pro-
dução mundial de alimentos precisa aumen-
tar 70% nos próximos 40 anos, para suprir a 
demanda crescente.

Alerta da ONU traduz a preocupação 
mundial com a fome, subalimentação e des-
nutrição que rondam metade da população. O 
lado mais doloroso dessa estatística fica por 
conta de um bilhão de seres humanos que 
enfrentam a chamada fome crônica, segundo 
estimativa da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO). 

Para reverter o quadro atual e impedir 
que ele se agrave na medida em que a po-
pulação aumenta e a oferta de alimentos não 
acompanha esse crescimento demográfico, 
a FAO sugere que os países em desenvol-
vimento invistam anualmente US$44 bilhões 
em agricultura. 

O alerta da ONU precisa encontrar res-
sonância em Mato Grosso, que é o principal 
Estado agrícola brasileiro, com safra anual de 
31 milhões de toneladas incluindo guaraná, 
feijão, café e outros itens que não constam 
na pauta das commodities – correspondente 
a 23% da safra nacional -, e isso sem conside-
rar a produção de 15,5 milhões de toneladas 
de cana-de-açúcar, cuja destinação principal 
é o setor usineiro para produzir álcool anidro 
e hidratado. 

Mato Grosso precisa romper amarras ide-
ológicas absurdamente jogadas sobre o setor 
agrícola. Tem que aproveitar o pleno domínio 
da tecnologia de ponta e a capacidade geren-
cial de seus produtores rurais, para aumentar 
sua produção e produtividade, com duas safras 
anuais cheias, e três onde for possível colhê-
las com a junção da aliança da tecnologia aos 
fatores climáticos. 

O cultivo do solo é ciência que obedece 
a rígido calendário agronômico e não permite 
indecisões. Há momento certo para cada fase 

da lavoura. O governo precisa levar em conta 
esse fato, para que a demora em liberar crédito 
de custeio e a burocrática máquina do ordena-
mento ambiental não dificultem o exercício da 
mais antiga profissão, a agricultura. 

Milhões de hectares antropizados para a 
pecuária esperam em Mato Grosso por uma 
justa política agrícola que permita a migração 
temporária das lavouras para essas invernadas 
improdutivas pela compactação e degradação 
do solo, cupins de montículos e voçorocas. 
Transformar tais áreas ora improdutivas em 
lavouras significa aumentar a produção agrí-
cola sem alterar o mosaico fundiário já incor-
poração ao agronegócio e ao mesmo tempo 
responde na prática ao preocupante relatório 
da ONU. 

A agricultura mato-grossense tem capaci-
dade para minimizar o déficit alimentar mundial. 
Para tanto, precisa de respeito, política agrícola 
e do fim do cerco ambiental, agrário e traba-
lhista que teima em considerá-la vilã. 

‘O alerta’ da ONU precisa encontrar res-
sonância em Mato Grosso”.

É o que sinceramente todos nós, produtores de 
alimentos do Brasil e de Mato Grosso, esperamos.

Ao encerrar, Sr. Presidente, desejo deixar con-
signado nos Anais da Casa moção de pesar pelo fa-
lecimento do Dr. Dario Minoru Hiromoto, pesquisador, 
doutor em agricultura tropical, que muito contribuiu para 
a produção sustentada de alimentos em nosso País.

Muito obrigado.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-
AC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, gostaria de abordar um assunto que 
de certa forma aflige a população brasileira. Qualquer 
Governo que fizer uma pesquisa no País vai perceber 
que um dos pontos que mais preocupa a população 
brasileira hoje diz respeito à segurança pública. 

Independentemente de ser num grande Estado, 
numa grande cidade, numa grande metrópole, em ci-
dades de porte médio ou pequeno, a população vive 
certa insegurança, porque os índices de criminalidade 
no País têm aumentado, inclusive numa cidade peque-
na, como Rio Branco, no meu Estado do Acre.

Sr. Presidente, precisamos casar essa situação 
da segurança pública à necessidade de o cidadão se 
sentir mais seguro, protegido, já que ele coloca de 
certa forma a sua vida, a sua segurança nas mãos 
da nossa polícia militar. Há necessidade de casar um 
bom atendimento na segurança pública com um salá-
rio decente dos trabalhadores desse setor. Sempre e 
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exige dedicação exclusiva da Polícia Militar no Brasil, 
mas boa parte dos policiais militares hoje usa seu tra-
balho na Polícia Militar apenas como um bico, porque 
se paga um salário de miséria na maioria dos Estados 
brasileiros. Há Estados hoje que pagam menos de 2 
salários mínimos à Polícia Militar.

Como exigir preparação, dedicação de um po-
licial militar que está na rua com a responsabilidade 
de proteger a população, a cidade, um cidadão, se ele 
não tem a tranquilidade de focar seu trabalho naquilo 
que está fazendo; se boa parte dos policiais, ao sair de 
casa, não tem sequer a segurança de que seus filhos 
vão almoçar ou jantar?

Por isso a necessidade de a Comissão Especial, 
hoje, aprovar o relatório que garante um salário mais 
justo e mais digno para a Polícia Militar no Brasil. De-
fendo a PEC nº 300 como forma do reconhecimento 
do trabalho de quase 1 milhão de policiais e bombeiros 
militares do Brasil inteiro. 

Todo o mundo acha bonito, às vezes chora na 
frente da televisão, quando vê um policial bombeiro 
salvar vidas, enfrentar o fogo ou uma situação de cor-
renteza para salvar uma vida, mas ninguém se pergunta 
e se dá conta de que sacrifício está fazendo naquele 
momento para salvar aquela vida, sem saber que na-
quele momento seu filho ou sua companheira podem 
não ter o que comer.

É necessário valorizar o trabalho da Policia Militar 
e do Corpo de Bombeiros do Brasil. Por isso reafirmo 
que a aprovação da PEC nº 300 é uma forma de ga-
rantir o reconhecimento da categoria, mas cabe aos 
governos oferecer os cursos profissionalizantes e o 
preparo necessário para garantir a segurança pública 
que tanto almeja a nossa população. 

Qualquer pesquisa hoje aponta os piores índices 
de confiança da população na Polícia Militar. E, para res-
gatar essa confiança do cidadão, é preciso dedicação 
exclusiva ao que faz. A categoria precisa fazer, e fazer 
bem feito. Mas, para isso, precisa ganhar melhor. 

Por que um policial militar no Distrito Federal tem 
de ganhar um salário 5 vezes maior do que o de um 
policial do Estado do Nordeste? 

É preciso fazer o reconhecimento geral dessa 
população, pois parte dela cuida da outra. 

Todo o apoio à PEC nº 300, porque é o reconheci-
mento e a valorização de uma importante profissão que 
precisa garantir segurança pública ao nosso País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a 
abordar outro assunto. Registro nesta tribuna uma agen-
da importante realizada em Rio Branco, que consolida-
rá e fortalecerá as políticas de proteção às crianças e 
aos adolescentes realizadas em todos os Municípios 
do Acre. O Governo do Estado celebrará o Pacto Um 

Mundo Melhor Para a Criança e o Adolescente da 
Amazônia-Acre. 

Com a presença do Governador Binho Marques e 
de todos os prefeitos, secretários municipais de saúde, 
educação e assistência social, bem como dos conse-
lheiros tutelares e de defesa de direitos, foi selada a 
adesão dos Prefeitos ao Selo UNICEF Município Apro-
vado e composto o Comitê Estadual do Pacto por re-
presentantes governamentais e não governamentais. 

Senhoras e senhores, o Selo UNICEF Município 
Aprovado é uma metodologia que tem como base a 
mobilização social, o desenvolvimento de capacidades 
e o monitoramento das políticas públicas implementa-
das, sendo também um reconhecimento internacional 
ao esforço despendido em conhecer, avaliar e melho-
rar os indicadores sociais relacionados à infância e à 
adolescência. 

Com a adesão, os municípios, os gestores par-
ticiparão de encontros de capacitação, bem como 
de campanhas e mobilizações realizadas em âmbito 
regional e nacional. No final desse processo, que vai 
durar de 2009 a 2012, os municípios que apresenta-
rem avanços consistentes, segundo a metodologia de 
monitoramento e avaliação desenvolvida pelo UNICEF, 
receberão o Selo UNICEF Município Aprovado, que é 
uma certificação internacional pelas conquistas alcan-
çadas na garantia e proteção dos direitos da criança 
e do adolescente. 

Senhoras e senhores, esta é a afirmação de uma 
política do Governo acreano, que decidiu fazer daque-
le Estado o melhor lugar para se morar na Amazônia. 
São investimentos em infraestrutura, em educação e 
saúde, bem-estar social e, acima de tudo, na valoriza-
ção das pessoas e no reconhecimento da importância 
dos homens e mulheres, das crianças e dos idosos do 
nosso Acre.

Com esta visão, nós estamos avançando nos es-
tudos para que seja adaptado o Índice de Desenvolvi-
mento Humano para as cidades da floresta amazônica. 
Não é justo medir a qualidade de vida de uma cidade 
da Região Sudeste com um Município no interior do 
Acre ou de qualquer outro Estado da Amazônia.

Por isso, senhoras e senhores, com atitudes como 
estas, de investimento no futuro, quando fazemos uma 
ação específica para as crianças e adolescentes, cons-
truímos e fortalecemos a afirmação de valorizar o que 
nos é mais precioso: o nosso futuro.

Muito obrigada.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é bastante recente a produção de 
uva e vinho no Vale do São Francisco, no entanto, os 
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produtos dessa região estão tendo cada vez mais re-
conhecimento nacional e internacional. 

Há alguns dias, participei, em Petrolina, do Con-
curso Mundial de Bruxelas – Edição Brasil 2009, que 
aconteceu no período de 10 a 12 de setembro de 2009, 
evento esse que realizou a entrega de medalhas aos 
vinhos brasileiros premiados, 2 vinhos da Botticelli (Asti 
e Moscato), 2 vinhos da Rio Sol (Espumante Rosé e o 
Reserva safra 2008), e o Brandy Osborne, da Fazenda 
Ouro Verde-Casa Nova (BA).

Eu gostaria, Sr. Presidente, de registrar nos anais 
dessa Casa 3 importantes textos: sobre a evolução 
do vinho nordestino; matéria de um jornal belga elo-
giando a qualidade de nossos vinhos; e matéria em 
site francês especializado na divulgação de vinhos de 
todo o mundo. 

Sr. Presidente, fico muito feliz de testemunhar a 
cada dia o crescimento da produção de uvas e vinho no 
Vale do São Francisco. Esse reconhecimento interna-
cional é fruto do elaborado processo utilizado na região 
e ao trabalho incansável de verdadeiros desbravadores 
da vitivinicultura de Petrolina e região.

Viva o vinho da região do Vale do São Francisco! 

TEXTOS A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

A Evolução do Vinho Nordestino

Como todos sabemos, o Brasil como país viní-
cola se desenvolveu no Sul. Atualmente, em qualquer 
região do país é possível encontrar em alguns locais 
mais, em outros menos, a presença do produto da vi-
deira. A iniciativa pioneira do Clube do Vinho – PB em 
levar um grupo de 46 associados à visitar as vinícolas 
do Vale do São Francisco (ViniBrasil-Pe e Miolo-Ba) 
além das instalações de pesquisa da EMBRAPA e o 
trabalho do Instituto do Vinho do Vale do São Francisco 
(VINHOVASF), vai mostrar aos enoturistas, o desen-
volvimento do vale do grande rio, particularmente os 
municípios de Petrolina e Lagoa Grande em Pernam-
buco e Juazeiro e Casa Nova na Bahia. 

Vamos conviver, perguntar e aprender com ex-
perientes homens-do-vinho como José Gualberto Al-
meida, Jorge Garziera e o anfitrião João Santos, res-
ponsáveis pelo sucesso dos investimentos desde mais 
de um quarto de século que fazem daquela região o 
segundo polo vitivinícola do Brasil.

De acordo com Donatella Columbini, uma das lí-
deres do Movimento Mundial do Turismo do Vinho, os 
pioneiros do setor na Europa, são a França e a Itália 
e, nos Estados Unidos sobressai o Estado da Califór-
nia com seus incríveis roteiros por Sonoma e o Nappa 
Valley. Na Serra Gaúcha, a Vinícola Aurora e a Dreher 
S/A (hoje extinta), foram as primeiras e maiores impul-

sionadoras do enoturismo estimulado com sucessivas 
hordas de visitantes atraídos pela Festa da Uva em 
Caxias do Sul, a Festa do Vinho em Bento Gonçalves 
e a Festa da Vindima em Flores da Cunha. 

Esse esforço direcionado para as regiões pro-
dutoras de viticultura e industrialização do vinho, faz 
crescer uma cadeia de novos investimentos, proporcio-
nando o surgimento de hotéis, pousadas, restaurantes, 
agências de viagens, casas de artesanato além de 
conjuntos receptivos das próprias vinícolas a exemplo 
do empreendimento do Grupo Miolo em Casa Nova já 
em funcionamento e o da ViniBrasil com projeto em im-
plantação, provocando a melhoria das comunicações, 
notadamente no setor aéreo que serve Petrolina com 
oito voos regulares diariamente (ida e volta).

Deixando de lado as plantações de uma indecisa 
viticultura pioneira no São Francisco que representam 
episódios do passado; José Molina em Santa Maria 
da Boa Vista e José Cabral de Menezes em Belém do 
São Francisco foram os primeiros experts a plantar ali 
vinhedos irrigados em caráter comercial nos idos de 
1957/58. Mais tarde outros entusiastas apareceram 
como foi o caso do nissei Mamoru Yamamoto que 
plantou vinhedos irrigados em 1971; sabendo-se que 
contemporaneamente, com projeto aprovado pela SU-
DENE o industrial paulista Franco Pérsico inaugurou o 
complexo agropecuário na Fazenda Milano, também 
localizado no município de Santa Maria, desenvolven-
do paralelamente um programa de produção de vinhos 
finos, predominando a Cabernet, a Moscato e a Chenin 
Blanc, lançados inicialmente como Vinhas da Milano, 
que provamos em 1982 quando visitamos o empreen-
dimento, que atualmente estão presentes em todo o 
Brasil sob a marca Botticelli que homenageia o grande 
pintor do Nascimento de Vênus.

O pioneiro projeto da Cinzano localizado em Pe-
trolândia, foi adquirido pelo grupo pernambucano Rai-
mundo da Fonte, mudando para Lagoa Grande após 
a construção da barragem da hidroelétrica de Xingó 
e, já em 2001 com o nome de Adega do Vale apre-
sentou seu primeiro varietal de Shiraz e um Moscatel 
Espumante tendo por base vinhos de Moscato Branco, 
que foram apresentados à Paraíba no jantar do Clube 
do Vinho, naquele tempo realizado no Hotel Tambaú, 
contando com a presença do casal Henrique da Fonte 
e sua filha Carla de quem recebemos um cálice de ce-
râmica, que não era o “Graal” mas trazia a assinatura 
de Francisco Brenand, que seria símbolo de um bem 
pensado slogan “Vinhos com Arte” para o lançamento 
oficial dos novos vinhos no Atelier-Palácio Brenand em 
Recife, dois meses depois.

Pouco tempo após, foi constituída a ViniBrasil com 
participação igualitária do Grupo da Fonte, da Importa-
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dora Expand e do cluster português Dão-Sul, formando 
uma joint-venture que de imediato passava a contar 
com tecnologia avançada uma rede de distribuição e, 
com terra disponível para sua expansão futura.

Papilles Vins (Semaine du 26 septembre au 2 
octobre 2009 libre momento)

Viticulture en Zone Tropicale Semiaride
A Petrolina, chaque pied de vigne est vendangé 

en moyenne tous les 140/150 jours.
Baudouin Havaux
A Petrolina, Brésil
Em geral, são vinhos que podemos caracterizar 

de “tecnológicos”, podemos lhes reclamar uma falta 
de complexidade e fineza.

Eles são bem feitos, sem nenhum defeito, suficien-
temente potentes e aromáticos para os tintos. Frescos 
e frutados para os brancos, como, por exemplo, um 
remarcável chenin blanc da Casa Miolo que exprime 
aromas varietais surpreendentes.

Os espumantes, a grande especialidade dos enó-
logos brasileiros, são bem estruturados, equilibrados 
e apresentam muita frescura.

Rio Sol, produzido por Vinibrasil, uma exploração 
de 200ha que margeia o rio São Francisco. Uma “as-
semblagem” de alicante boucher (15%), de cabernet 
sauvignon (35%) e de syrah (50%) surpreendente por 
sua potência e sua complexidade, uma garrafa que 
suporta, sem falsa modéstia, a comparação com os 
“Côtes du Rhône “.

Terranova Cabernet Sauvignon Shiraz.
A “Fazenda Ouro Verde” pertence à família Miolo, 

um dos produtores mais reputados do Brasil. Situada 
no estado da Bahia a alguns quilômetros do rio São 
Francisco, onde é bombeada a água para irrigação. O 
projeto prevê no final 400ha de vinha capaz de produzir 
4 milhões de litros por ano. Não é um vinho intelectual, 
é um vinho de prazer, frutado e condimentado, para 
beber com uma picanha após uma caipirinha.

Viticultura em zona tropical semiárida.
Em Petrolina, cada pé de vinha é colhido em mé-

dia todos eles após 140/150 dias.
É necessário contar nove meses para uma crian-

ça nascer e doze meses para realizar um milésimo. Se 
a regra é imutável para o mamífero não é o mesmo 
para o reino vegetal.

No nordeste do Brasil e em outras zonas tropi-
cais, realiza-se 2 a 3 colheitas por ano. Aqui em Petro-
lina, no estado de Pernambuco, a 500 km de Recife, 
a paisagem é árida e desértica. Jamais poderíamos 
imaginar vicejar qualquer coisa, se este vale não fosse 
atravessado pelo rio São Francisco que permite irrigar 
as culturas locais: bananas, limões, mangas, cocos, 

uva de mesa, porém também, a vitis vinifera que pro-
duz a uva de “tonel”.

Estes parreirais chamados de “tropicais”, ainda 
que sejam situados na zona equatorial a 8 graus de 
latitude sul, são cultivados na realidade em zona dita 
tropical semiárida.

Eles constituem até hoje os parreirais produ-
zindo vinho comercial, situados os mais próximos do 
Equador.

Outras explorações, gozando de situações simila-
res, existem na Venezuela, na Índia ou na Tailândia.

Dado que a vinha goza de temperaturas equato-
riais, isto quer dizer, relativamente constante ao longo 
do ano, as diferenças de temperatura médias não ultra-
passando de 3 a 4 graus entre o mês de Julho, o mais 
frio (25 graus) e o mês de novembro, o mais quente 
(28 graus), é a prática da poda e da desfolhagem que 
induz o novo ciclo vegetativo. A duração deste ciclo na 
vinha (número de dias entre a poda e a maturidade da 
uva) é de mais ou menos 110 dias.

Aqui, cada pé é colhido em média todos após 
140/150 dias, não entram praticamente em dormência.

O mais surpreendente para um europeu é a ges-
tão parcelar inabitual, que é conduzida de maneira a 
obter uma produção contínua, quase diária. Sobre 
uma mesma exploração e em uma mesma parcela, 
podemos ver os diferentes estádios fenológicos da 
parreira: a poda, a brotação, os ramos novos, a flor, o 
surgimento de cachos, uvas verdes e maduras. O que 
constitui evidentemente uma séria vantagem econômi-
ca, a princípio porque podemos produzir 2,5 colheitas 
por ano e em seguida porque podemos amortizar o 
material da condução durante todo o ano.

A título de comparação, o produtor em zona tem-
perada utiliza sua colhedeira e sua prensa 3 semanas 
por ano. Aqui, o período diurno, praticamente igual ao 
noturno é curto, comparado às longas jornadas do ve-
rão de Bordô. Porém, graças à temperatura e aos raios 
solares ótimos para a fotossíntese e sob a condição 
de ter uma boa irrigação, o desenvolvimento vegetal 
é vigoroso. Tradicionalmente conduzido em pérgula 
(latada), o parreiral é atualmente reconvertido pela 
facilidade dos trabalhos manuais.

A cabernet sauvignon, a siraz, a tempranillo, a 
alicante e a tauriga nacional representam hoje as prin-
cipais cepas exploradas, esperando os resultados das 
pesquisas em curso sobre 3 dezenas doutras varie-
dades. Ainda que o ano da colheita seja impresso em 
etiquetas, é muito difícil de se referenciar no conceito 
do milésimo (safra). Seria necessário idealmente co-
municar o mês da produção, sobretudo porque existe 
mais diferença qualitativa em função da estação de 
colheita que do ano desta colheita. 
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O “Melier” Não é Bobo
Vinhos provados e aprovados por Boschman
Petrolina
É o Brasil !
Sei, eu venho de viver. É suficiente dizer ao vosso 

staff: amigos, eu não estou aqui este fim de semana. 
Eu estou no Brasil.

Para que seus olhos brilhem luzes indo da inve-
ja à ironia. 

Do gênero, cuidado, a gente nunca sabe quem 
paqueramos, você vai se operar? Desde quando você 
joga futebol? E outras cretinices.

Mas o Brasil é um pouco mais que isto. Pergunte 
a Sarkozy, o pequeno. É também um bom cliente de 
avião. Mas sobretudo um pais imenso, gigantesco.

Contrastado, que seria melhor se fosse limitado 
pelas praias de Copacabana. Se bem que, o “fio den-
tal” se traduz por fio dental e então as praias valem a 
pena mas não foi o interesse de minha viagem uma 
vez mais.

Não sacaneie, é isto. Não falamos somente de 
volumes mas também de posicionamento.

O tamanho gigantesco do país e sua boa organi-
zação agrícola lhe faz líder em matéria de pesquisas 
originais no mundo do vinho.

Os vinicultores locais são numerosos, em dife-
rentes tipos de clima e altitudes.

Nesta parte do norte do país de onde eu escrevo 
estamos no trópico semiárido. Pode parecer contradi-
tório mas é isto.

Se você ama os super-heróis, você sabe que B. 
L. antes de salvar o mundo 3 vezes cantou no Brasil. 
Lembre-se que no inicio dos 80, o disco G. abria a 
porta de um mundo desconhecido, o Nordeste. Nesta 
parte compreende-se o sertão.

Eu não vou fazer etimologia da palavra, mas 
significa globalmente quase nenhum lugar. Em uma 
canção, nosso homem dizia que aqui, não há nada. 
Isto não mudou muito.

É imensamente plano, fora das áreas irrigadas, a 
terra é vermelha, poeirenta. As estradas traçam linhas 
retas que não terminam. A vegetação cresce em torno 
de traços de água que elas captam no subsolo.

As cidades são mais próximas das imagens do 
faroeste que das praias paradisíacas da costa. Recife 
está a 600 km, Brasília 1.500 e somente o vento pode 
trazer uma animação nos dias. Ao contrário, nas áreas 
irrigadas, graças ao são Francisco, oscila abundância 
e luxuria.

É uma das mais importantes zonas de produ-
ção de frutas do Brasil e do mundo e fazem bananas, 
mangas e globalmente tudo que se pode imaginar em 
matéria de frutas exóticas. Quando se trata de vinhas, 

estamos em um mundo particular. Sim, as vinhas não 
funcionam como em nosso pais.

Não há invernada, então o ciclo de uma colheita 
se espalha de um tempo de 130 a 150 dias.

O que faz os produtores terem 3 colheitas em 
2 anos.

Para completar, é então mais louco que isto, a 
vinha trabalha todo o tempo e o único sistema para 
provocar uma floração consiste em criar um stress hí-
drico, parando a irrigação. O que faz que o viticultor 
possa programar suas colheitas.

Um domínio visitado ontem fazia 3 dezenas de 
colheitas por ano, seja sobre uma dúzia de zonas di-
ferentes da propriedade.

A viticultura em zona tropical está em crescimen-
to de parte de todos, da índia ao peru passando pela 
Venezuela, onde se estuda, se ausculta as reações 
da planta, porem foi o Brasil que assumiu a liderança 
do movimento alocando fundos importantes na pes-
quisa.

Não se imagina até onde as questões podem ir, 
é surpreendente. Na próxima semana, prometido, mais 
detalhes, mais questões. E eu, se estivesse em um 
concurso, por exemplo, aquele que fala mais de vinho 
dentro da DH, eu guardaria este artigo bem quente 
esperando a primavera próxima. Vocês não podem 
dizer que não preveni.

Boschman
No vinho a verdade: as vinhas locais são nume-

rosas no Brasil.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, subo à tribuna para abordar um dos 
maiores problemas do trânsito brasileiro: a jornada 
exaustiva e as condições de trabalho adversas que 
enfrentam os motoristas, em particular os de veículos 
pesados.

Mais que um problema de trânsito, essa é uma 
questão de economia e de saúde pública. 

Estudos vários comprovam que o longo tempo 
de direção e as condições impostas no exercício des-
sa atividade aumentam potencialmente o número de 
acidentes de trânsito e, dessa forma, contribuem para 
todos os problemas conexos, seja a morte nas estra-
das, seja a superlotação dos hospitais, seja o estres-
se emocional advindo dos acidentes, seja o prejuízo 
material causado pelos mesmos.

Segundo apurou a Associação Brasileira de Me-
dicina de Tráfego – ABRAMET, o motorista sofre com o 
barulho do trânsito, com a vibração e com a toxicidade 
– esses são riscos biológicos -, além de estar exposto 
ao risco ergonômico e aos riscos psicológicos, como 
ansiedade, medo da violência crescente nas estradas, 
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solidão e outros, que transformam a profissão numa 
atividade penosa. Avalia a Associação que o motorista 
está submetido a 4 ou 5 riscos simultâneos.

Seguramente, isso vai lesar o organismo des-
ses profissionais e trazer transtornos vários, que de-
sencadeiam doenças circulatórias, dores musculares 
e articulares, problemas de audição, de respiração e 
muitas outras enfermidades. Além disso, a exposição 
constante a esses riscos agrava-se com a privação do 
sono e a exaustão, fatores que diminuem a atenção 
do motorista e aumentam potencialmente o número 
de acidentes.

Estudos apontam que, na malha rodoviária brasi-
leira, ocorrem cerca de 300 mil acidentes anuais. Avalia-
se que os veículos de carga sejam responsáveis por 
mais de 90 mil dessas ocorrências e por um prejuízo 
imediato de cerca de R$4 bilhões, se considerados os 
custos médico-hospitalares, a perda de carga, os danos 
ao veículo e outros custos adicionais. Se incluído no 
cálculo o rendimento futuro das vítimas, esse prejuízo 
se eleva para mais de R$7 bilhões ao ano.

Seguramente, esses números têm impacto dire-
to nos resultados econômicos. Entretanto, mais grave 
que isso é o impacto na vida das pessoas.

Em entrevista recente, o Dr. Dirceu Rodrigues Al-
ves Júnior, Diretor do Departamento de Medicina Ocu-
pacional da ABRAMET, afirmou que “a jornada ideal 
de trabalho para os motoristas de ônibus e caminhão 
seria de, no máximo, seis horas diárias”. Estima-se, 
porém, que o tempo médio de trabalho dos motoristas 
brasileiros seja de 16 horas por dia. Com essa jornada 
absurda, na tentativa de prolongar o estado de alerta, 
os profissionais acabam buscando as drogas.

Há muito, cafeína e anfetaminas vêm sendo usa-
das como “rebite”, uma prática danosa à saúde dos 
motoristas e, certamente, mais um fator de risco nas 
estradas. Agora, esse risco se acentua.

Matéria recente da Agência Estado destaca que, 
agora, também a cocaína vem sendo usada como “re-
bite” pelos caminhoneiros que buscam uma forma mais 
eficaz de permanecer acordados. A matéria destaca 
que estudo da Faculdade de Medicina da USP consta-
tou que, em um grupo de 308 motoristas pesquisados, 
3,5% confessaram ter usado a droga. Considerando-se 
as possíveis omissões, pode-se deduzir que esse nú-
mero seja ainda maior. O fato é de enorme gravidade 
e pode contribuir para o aumento das estatísticas de 
acidente, Sr. Presidente.

Diante disso, impõe-se de modo imperativo e 
inadiável a redução de jornada, o que requer legislação 
consonante com o reconhecimento desses problemas 
e fiscalização eficaz para seu efetivo cumprimento.

Nesse sentido, chamo a atenção dos nobres pa-
res para a necessidade de ouvirmos a categoria, pro-
curarmos entender suas reivindicações e, baseados 
nisso, analisarmos com celeridade as matérias que 
tramitam na Casa e, se necessário, propormos outras 
que possam atender à legitimidade e à urgência de 
seus pleitos.

A propósito, lembro que recentemente o PL nº 
2.660, de 1996, aprovado por esta Casa e pelo Senado, 
foi integralmente vetado pelo Executivo, sob a alegação 
de que a redação da proposta a tornava inexequível. 
Se o projeto apresenta imperfeições, é preciso que 
encontremos maneiras para saná-las. Assim, estare-
mos contribuindo para evitar a ocorrência de tantos 
acidentes e mortes, nobres Colegas. 

De minha parte, manifesto meu compromisso 
inarredável com a questão, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR-BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna expressar meu 
protesto contra as críticas infundadas e descabidas 
feitas recentemente contra o Prefeito do Município de 
Valença, na minha querida Bahia, o meu amigo Ramiro 
José Campelo de Queiroz.

Tomei conhecimento de que, na semana passada, 
adversários políticos tentaram desqualificar a adminis-
tração séria e competente que o atual Prefeito Ramiro 
vem realizando naquele próspero Município baiano, 
situado na costa do dendê.

Foram divulgadas noticias, totalmente inverídicas, 
de que o Prefeito teria cobrado pedágio para conces-
são de alvará, a fim de que uma determinada rede 
de supermercados viesse a instalar uma unidade na 
sede do Município.

A realidade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, é bem diferente da que foi maldosamente 
divulgada. Passo a relatar o que de fato aconteceu.

A Prefeitura foi procurada pela direção de um 
grupo interessado em instalar um supermercado em 
ponto privilegiado da cidade, localizado em uma ave-
nida estratégica do centro urbano, conhecida como 
Avenida Maçônica. Após exame do pleito e instrução 
do processo, seguindo o devido trâmite legal, a em-
presa deu início às ações com vistas à construção das 
instalações, com previsão de inauguração do super-
mercado em janeiro de 2010. Ocorre que a Prefeitura 
verificou que a instalação do empreendimento reque-
reria investimentos estimados em mais de R$200 mil, 
para a realização de obras de infraestrutura (adequa-
ção do trecho rodoviário em frete ao empreendimento, 
construção de vias de acesso, estacionamento, redes 
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de instalações elétricas e hidráulicas, sinalização etc.), 
de interesse específico do supermercado.

Considerando a necessidade urgente de reali-
zação dessas obras, foi acordado entre as partes que 
a empresa, em parceria com a Prefeitura, bancaria, 
como contrapartida, parte do custo dessas obras de 
infraestrutura e urbanização. Isto é comum e perfei-
tamente normal em qualquer empreendimento dessa 
natureza. O acordo foi feito de forma transparente, e 
o alvará foi concedido.

Ressalte-se que há previsão de intensificação 
do fluxo de veículos na mencionada avenida já a par-
tir da próxima semana, em decorrência do término de 
construção da ponte sobre o Rio de Contas, prevista 
para ser inaugurada dia 3 de novembro. Isso fará com 
que aumente significativamente o trânsito de veículos 
para as praias da região, inclusive o litoral de Itacaré, 
transitando por Valença, o que reforça a necessidade 
de realização das obras acordadas com a empresa 
responsável pela instalação do supermercado.

Sr. Presidente, esta é a realidade dos fatos, para 
os quais foi dada interpretação totalmente infundada, 
maldosamente feita por grupos ligados a adversários 
políticos derrotados nas urnas, para tentar atingir a 
honra do Prefeito Ramiro.

O Prefeito Ramiro, homem sério e bem-sucedido 
na região, tem um histórico de trabalho de elevada sen-
sibilidade social e de grandes realizações em prol do 
progresso da região. Sua administração vem promoven-
do grandes transformações na cidade, com o objetivo 
de trazer dias melhores para seus munícipes.

O Prefeito me assegurou que continuará sempre 
receptivo a todo empreendimento que venha a contri-
buir para o progresso e o desenvolvimento do Muni-
cípio e consequente melhoria das condições de vida 
da comunidade local.

Estou seguro de que S.Exa. passará para a histó-
ria como um dos Prefeitos mais eficientes, competentes 
e justos dentre os dos municípios baianos.

Muito obrigado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, as diversas Regiões brasileiras estão rea-
gindo diferentemente à crise financeira, que, no Brasil, 
dá fortes indícios de arrefecimento. 

No Nordeste, é inegável que os programas sociais 
do Governo do Presidente Lula no sentido da trans-
ferência de renda e da atualização do salário mínimo 
tiveram impacto nesse quadro. 

Segundo economistas que analisam o mercado, 
a cada 15 dias, os benefícios previdenciários, no Nor-
deste, já correspondem a quase 20% da renda familiar 
(acima dos 15,3% da média nacional); e o aumento 

este ano do salário mínimo em 12% foi importante para 
manter as vendas do comércio varejista e fazer circu-
lar dinheiro, refletindo, em última análise, na escala 
econômica, no ritmo da demanda industrial de certos 
bens de consumo.

A redistribuição de renda faz ascender, no Nor-
deste, as classes D e E ao consumo, o que é um dado 
positivo, tirando muita gente da linha da pobreza. 

Também vem ocorrendo a migração de empre-
sas para o Nordeste, onde os insumos são mais bara-
tos do que no Sul-Sudeste, algo parecido, porém, em 
menor escala, ao que ocorreu nos anos 60 e 70 com 
a SUDENE e o sistema FINOR de incentivos fiscais 
e financeiros. 

Agora, os 9 Estados da Região têm os seus pró-
prios programas de promoção de investimentos no mer-
cado financeiro nacional e projetos específicos para 
investimentos no turismo, com incentivos locacionais 
como terrenos, isenção de impostos, estradas, ener-
gia elétrica, água e saneamento básico, voltando-se 
tanto para o mercado interno quanto para o mercado 
internacional (Portugal, Espanha, Alemanha, entre os 
principais).

Novos investimentos privados animam a economia 
regional do Nordeste e são fator de geração de empre-
go e renda. Gostaria de citar o Estaleiro Atlântico Sul, 
em Pernambuco; o novo moinho da Bünge Alimentos, 
em Suape, Pernambuco; e as fábricas de chocolates 
e suco em pó (Kraft), de refrigerantes (Coca Cola); de 
embutidos e derivados de leite (BR Foods); de sabão 
em pó (Unilever); de fraldas e absorventes (Procter & 
Gamble); de papel higiênico mais refinado (Ondunorte); 
da Sadia, em Vitória de Santo Antão; e da Perdigão/
Batávia, em Bom Conselho; etc.

Fábricas voltadas para a exportação estão che-
gando, embora o mercado externo esteja lento. Mas 
quero citar o caso da empresa paulista que fabrica 
tecidos especiais para roupas esportivas, a Neotextil, 
que fará um investimento da ordem de 90 milhões de 
reais em uma nova fábrica no Município de Paulista, 
em Pernambuco, com oferta de 900 empregos diretos. 
A sede da empresa é em Americana, Estado de São 
Paulo, e suas maiores concorrentes são indústrias 
chinesas.

Há notícias de que o grupo têxtil francês Vivalin-
Depestele comprou os ativos da falida fábrica Braspé-
rola, em Pernambuco e Espírito Santo (ex-grupo Antô-
nio Carlos Menezes). Até 2001, a Braspérola produzia 
90% dos tecidos de linho voltados ao mercado interno 
brasileiro. Com o fechamento dessa fábrica (unidade 
de Camaragibe, Pernambuco), o Brasil passou a im-
portar o produto da China. A fábrica de Pernambuco 
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começou a produzir, está com estoques e deve iniciar 
as entregas das encomendas em janeiro próximo.

Outra boa notícia é que o Brasil voltou a exportar 
açúcar para a União Europeia (poderá atingir 550 mil 
toneladas), principalmente do Nordeste do Brasil (300 
mil, das 550 mil toneladas).

Vê-se que o quadro econômico regional do Nor-
deste, interna e externamente, é de otimismo, retem-
perado com a decisão de utilização durante a Copa do 
Mundo em 2014 de 12 sedes regionais e de realização 
das Olimpíadas em 2016. Mesmo sendo realizadas ape-
nas no Rio de Janeiro, as Olimpíadas poderão refletir-
se em todo o País, econômica e financeiramente.

Muito obrigado.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a Organização das Nações Unidas, por meio 
de seu Programa Mundial de Alimentos, anunciou 
esta semana que a maioria dos países em desenvol-
vimento está pagando mais por comida, apesar das 
quedas registradas no mercado de commodities du-
rante a crise econômica mundial. Com isso, mais de 
200 milhões de pessoas começaram a passar fome 
nos últimos 2 anos.

A diretora executiva da agência, Josette Sheeran, 
culpou as mudanças climáticas, o aumento dos preços 
dos combustíveis e a queda de renda pela situação. 
Ela disse que o número de “famintos em situação de 
emergência” atingiu agora o nível mais alto, de mais 
de 1 bilhão de pessoas, em todo o planeta. Com isso, 
praticamente 1 em cada 6 pessoas vai acordar sem 
ter certeza de que poderá ter acesso a uma xícara de 
comida.

Senhoras e senhores, a fome está em marcha. E 
ela pode ceifar milhões de vidas em todos os continen-
tes, principalmente na África, na Ásia e nas 3 Américas. 
A crescente concentração de renda pós consenso de 
Washington e seu neoliberalismo é um dos fatores, mas 
não o único, a provocar tal situação alarmante.

O sucessivo avanço da tecnologia em direção 
ao campo nos brindou com safras cada vez mais pro-
dutivas. Os índices de produtividade vêm quase que 
dobrando a cada 20 anos, em todo o mundo. Mas pa-
rece que isso não tem sido suficiente para que cada 
habitante deste planeta possa fazer ao menos uma 
refeição a cada dia.

A questão está no mercado financeiro, que tornou 
a comida um simples produto de compra e venda, à 
mercê da especulação e da ganância de pessoas em 
busca de lucro fácil. Não existem mais palavras como 
arroz, feijão, trigo, milho. Tudo se resume a uma pa-
lavra do mercado financeiro: commodity. A fome das 
pessoas ficou em segundo plano.

Peço aqui uma maior reflexão de meus queridos 
pares nesta Casa de leis. É preciso buscar a reorgani-
zação da ordem mundial para fazer os países mais ricos 
distribuírem seus lucros com seus congêneres mais 
pobres. E isso passa pela distribuição de comida. 

Mas a questão não pode ser tratada apenas 
pelas macroestruturas de representação. Ela precisa 
virar projeto de governos nacionais, estar no plano de 
trabalho de cada Presidente. Talvez o mandatário dos 
Estados Unidos, o Presidente Barack Obama, fosse 
mais merecedor do Prêmio Nobel se tivesse atuado 
com mais firmeza para solucionar esse dramático pro-
blema mundial. Tivesse ele feito mais por suas raízes 
africanas, seria ainda mais merecedor de tão afama-
da láurea.

Quero usar este espaço para mostrar que, quando 
a questão da fome vira preocupação de um governo, 
o assunto é tratado com o rigor que merece. E assim 
tem sido no Brasil, onde o Governo Lula, do qual o 
meu partido, o PP, faz parte como base parlamentar e 
como agente administrativo, por meio de Ministérios e 
outros cargos, implantou um ambicioso projeto social 
de alcance nacional.

O Bolsa Família vem dando há mais de 10 mi-
lhões de famílias a possibilidade de fazerem 3 refei-
ções diárias, algo inimaginável há algum tempo. Com 
o básico, o alimento, essas pessoas conseguem en-
xergar um horizonte mais animador para si e para os 
seus. E, com a barriga cheia, a possibilidade de so-
nhar é mais doce.

Tenho a esperança de que programas como o 
Bolsa Família e outros desenvolvidos em diversos pa-
íses possam servir de modelo para a construção de 
um projeto mundial onde o alimento que hoje é usado 
para a especulação financeira possa ser usado para 
alimentar nossos irmãos e irmãs em todo o planeta.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. FELIPE BORNIER (PHS-RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, engana-se quem acredita que a violência nas 
relações amorosas começa com o casamento. Pesquisa 
realizada pela Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, 
feita com jovens ente 15 e 19 anos em todo o País, 
revelou que 87% dos adolescentes já vivenciaram va-
riadas formas de violência no namoro ou no “ficar”. 

O estudo abrangeu 10 capitais – Manaus, Porto 
Velho, Teresina, Brasília, Recife, Cuiabá, Rio de Janei-
ro, Belo Horizonte, Florianópolis e Porto Alegre. Foram 
ouvidos 3.205 estudantes matriculados em 104 escolas 
públicas e particulares, sendo 1.800 mulheres. 

A pesquisa mostra que a violência ocorre mesmo 
em relacionamentos efêmeros. O garoto conhecido na 
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festa do fim de semana anterior pode ser o protagonista 
de episódios que deixam marcas físicas e psicológicas. 
Entre as formas de agressão citadas pelos entrevista-
dos estão beliscões, empurrões, tapas, xingamentos, 
ofensas e humilhação pela Internet. 

No namoro, as agressões são mútuas, e a víti-
ma muitas vezes minimiza o episódio, interpretando o 
comportamento violento como uma reação de “ciúme”. 
A pesquisa atestou que as garotas estão agredindo 
quase que na mesma proporção que os meninos. Este 
fato pode ser explicado por outros estudos capazes 
de apontar fatores que podem provocar o aumento no 
comportamento agressivo por parte das meninas.

Segundo o Centro Brasileiro de Informações so-
bre Drogas Psicotrópicas da Universidade Federal de 
São Paulo, as menores de 15 anos representam o úni-
co grupo etário que usa tantos entorpecentes quanto 
meninos da mesma idade – 5% em média. Nas outras 
faixas, há diferença significativa entre os gêneros.

Outro trabalho recém-divulgado mostra que o 
número de mulheres que dizem beber de 1 a 3 vezes 
por semana passou de 12,4% em 2003 para 19,8% 
em 2008, crescimento não verificado entre os homens. 
Como sabemos que drogas e álcool são combustíveis 
de agressividade, é fácil entender por que as mulhe-
res jovens estão-se tornando tão agressivas quanto 
os homens. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estes 
são dados gravíssimos e preocupantes. Os jovens do 
nosso País estão repetindo um padrão negativo que 
aprendem com os adultos e que, dessa forma, tende a 
perpetuar-se de uma geração a outra. É preciso, pois, 
identificar os fatores que levam a formas tão precoces 
de violência e por em prática um plano de prevenção 
sério e consistente.

A imaturidade e a falta de experiência, em con-
junto com os esforços com o intuito de assemelhar-se 
aos adultos com quem convivem para dominar e con-
trolar, sem dúvida alguma são determinantes para a 
manifestação de comportamentos violentos entre os 
adolescentes. 

A prevenção deve passar necessariamente, por-
tanto, pela educação escolar. É na escola que os jovens 
têm a oportunidade de entrar em contato com valores e 
visão de mundo diversos dos aprendidos em casa com 
os pais. É na escola que podemos quebrar o círculo 
vicioso que leva o jovem a bater na namorada porque 
desde cedo assistiu ao pai batendo na mãe.

Os números revelados pela pesquisa da FIOCRUZ 
apontam para um problema muito sério que temos o 
dever de combater o quanto antes. Só com uma edu-
cação para o respeito e a valorização do outro, desde 
os primeiros anos de vida, é possível evitar casos dra-

máticos como o que provocou a morte da garota Eloá 
Pimentel, assassinada aos 15 anos em Santo André, 
no ano passado, pelo ex-namorado, porque este não 
admitia o fim do relacionamento.

O fim trágico de Eloá foi um alerta para todos 
nós que temos a missão de zelar pela segurança e 
qualidade de vida dos nossos jovens. É preciso ensi-
nar os adolescentes a amar sem agredir, a suportar 
a alta intensidade dos sentimentos passionais sem 
recorrer à intimidação e à retaliação. Os namoros da 
adolescência são uma preparação para a vida adulta, 
o momento propício para o aprendizado de um padrão 
de relacionamento que irá garantir a constituição de 
famílias amorosas e bem estruturadas. Esta é uma li-
ção fundamental que nós, pais e educadores, temos 
o dever de ensinar às futuras gerações. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho à tribuna comemorar pesqui-
sa que foi amplamente divulgada na semana passada 
pela imprensa brasileira, que diz que a maioria de nós 
Parlamentares somos contra o aborto.

Tenho me posicionado em favor da vida e contra o 
aborto, e saber que a maioria do Parlamento brasileiro 
tem as mesmas convicções nos deixa confortados.

Foram consultados 321 Congressistas, entre De-
putados e Senadores: 27 mulheres (8% dos manda-
tários no Congresso) e 294 homens (92%), a mesma 
proporção entre os 594 Parlamentares. O questionário 
foi elaborado pelo centro de estudos em 2007 e apli-
cado em 2008 pelo Instituto Soma. Somente agora, no 
entanto, os resultados estão sendo divulgados. 

A pesquisa mostra que 57% dos Congressistas 
entrevistados são contra qualquer mudança na legis-
lação do aborto e um terço dos Parlamentares diz que 
nessa questão pauta sua atuação legislativa por con-
vicções religiosas.

A pesquisa foi encomendada pelo Centro Femi-
nista de Estudos e Assessoria – CFEMEA. Segundo 
os dados, 15% dos Parlamentares rejeitam a prática 
do aborto em qualquer situação, inclusive estupro ou 
risco de morte para a mãe ou para o feto. Apenas 1% 
acha que a legislação deve ser ampliada, de maneira 
que a interrupção voluntária de gravidez seja permiti-
da em determinados casos. Já aqueles que apoiam a 
ampliação irrestrita da lei são 18%, enquanto 8% não 
souberam opinar. 

O estudo aponta que 34% dos 321 Parlamentares 
entrevistados admitem legislar, parcial ou totalmente, 
conforme suas convicções religiosas particulares. Ou-
tros 60% declararam ser contra deliberar de acordo com 
suas crenças religiosas. A maioria dos legisladores que 
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trabalhavam a partir de suas convicções religiosas era 
católica (70%) e evangélica (22%).

Sr. Presidente, o estudo mostra ainda que 10% 
dos Parlamentares entrevistados declararam não pro-
fessar nenhuma crença religiosa. Dos 321 ouvidos, 237 
disseram ser católicos; 39, evangélicos; e 6, espíritas. A 
maioria é católica tanto entre os homens (75%) quanto 
entre as mulheres (63%) pesquisados.

A entidade que organizou a pesquisa não gos-
tou nem um pouco do resultado. As pessoas ficaram 
aborrecidas por saber o que pensam e como agem os 
Parlamentares. Para o CFEMEA, os Parlamentares que 
agem segundo suas convicções religiosas comprome-
tem a instituição pública para a qual se elegeram ao 
confundirem religião e Estado, afrontando o princípio 
da laicidade, previsto na Constituição.

A entidade, infelizmente, esquece que o Parla-
mento é o melhor modelo de representatividade popular 
em um Estado Democrático de Direito e, sendo assim, 
hoje – comprovado por esta pesquisa – a maioria de 
nós somos a favor da vida e contra o aborto.

Aproveito a oportunidade para agradecer aos 
nobres pares, Sr. Presidente, por deixar claro esse po-
sicionamento. Isso já havia sido feito no ano passado 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
desta Casa, quando se rejeitou a proposta de descri-
minalização do aborto.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. LUIZ CARLOS SETIM (DEM-PR. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, num vasto e carente reino como o Brasil, 
pobres vassalos se deixam encantar facilmente por 
seus reis e rainhas, quando os há. Mas ao que parece, 
até deles vemos escassa existência.

A responsabilidade que um rei ou uma rainha tem 
perante seus súditos é algo imensurável. Ainda outro 
dia, buscávamos destacar a necessidade que temos 
de contar com líderes em nossas vidas, pois sempre 
que bons exemplos aparecem e se fortalecem, o sen-
timento de solidariedade e a alegria invadem o cora-
ção e a mente das pessoas e contagiam positivamente 
toda uma comunidade.

No Brasil, destacando-se como exemplo, na mú-
sica, encontramos o consagrado Roberto Carlos – em 
especial neste ano em que está completando 50 anos 
de “reinado” em sua carreira. É muito interessante 
avaliar o quanto seus fãs o veneram, dada a ampla 
gama de emoções que especialmente esta ou aquela 
música produzem.

Neste caso – fato indubitavelmente saudável -, 
tanto sua produção musical ecoa na alma dos “amantes 
à moda antiga”, quanto seu carisma pessoal, a cada 

evento, compartilhando as “fortes emoções” com cada 
um de seus súditos.

Citamos Roberto Carlos como exemplo, pois cer-
tamente nos faz acreditar que contar com entronados é 
importante para a sociedade. E outros caros exemplos 
se seguem. A Marta e a Hortência, no esporte, assim 
como o Guga, o Ronaldinho e o Kaká; doutros tempos, 
Santos Dumont, Machado de Assis, Dom Pedro I.

De volta à musica, no Barroco, os cancioneiros 
e suas cantigas de amor, entre outras, espalhando, 
quem sabe, tantas emoções quanto as atuais, pelo 
nosso Roberto de hoje. Enfim, cada qual em sua área, 
há reis e rainhas com aparentes prazos de validade 
determinados, pois também a existência e a lembran-
ça assim o são.

No entanto, chamou-nos a atenção, relativamente 
a esse “prazo de validade de um reinado” e que ora 
compartilhamos com o leitor, um fato que há mais de 
3 décadas se repete, conforme contou-nos um amigo, 
por e-mail, atualmente voluntariando na Ásia.

Nos livros didáticos de Bangladeche, que conta 
com mais de 140 milhões de habitantes, utilizados em 
toda a rede de ensino pública, mantém-se entronado o 
Rei Pelé. Consequentemente, a presença do Brasil, de 
forma otimista, está entre os estudantes daquele que, 
apesar de ser um país miserável em recursos, divisas 
e créditos sociais, mantém a “coroa” no rei que não é 
só nosso, mas também do cidadão bengali.

Em um país tão distante e que sequer conta com 
o futebol como seu esporte nacional – o esporte nacio-
nal lá é o críquete – ter por ídolo alguém “emprestado” 
faz-nos pensar que algumas pessoas definitivamente 
marcam o mundo e podem ser caracterizados como 
verdadeiros embaixadores da humanidade. A relevân-
cia da sua contribuição é tamanha, seja social, seja 
espiritual ou, como aqui destacamos, pelo esporte, 
que a alegria por eles gerada pode ser grandiosamen-
te contagiante.

Caminhando para uma finalização, permito-me 
uma reflexão ainda. Ao que parece, as linguagens 
culturais como a música, a literatura etc., assim como 
as diversas atividades esportivas, consagram o Brasil, 
não só por aqui, mas também em outros cantos. No 
entanto, por mais importantes que sejam e nos façam 
bem, assim como trazem alegria, não são responsá-
veis pelo “pão nosso de cada dia”. Assim sendo, a 
algum outro grupo caberá a tarefa de suprir esta que 
é a maior das necessidades humanas. Faço, então, 
a mim mesmo e a meus pares na política o seguinte 
questionamento: haverá algum outro grupo além deste 
a que pertenço com maior responsabilidade do que a 
de alimentar e manter suprido de suas necessidades 
a nação brasileira?
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Então: que tipos de reis precisamos ser e que-
remos ter?

O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, gostaria de fazer veemente apelo ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, para 
que tome providências com vistas à regularização das 
obras de recuperação e asfaltamento da BR-116, em 
Fortaleza, e das demais rodovias federais no Estado 
do Ceará: BRs 304, 222 e 020.

Em algumas dessas BRs, a situação de parali-
sação já se estende por mais de 15 dias. No caso da 
BR-116, as obras estão praticamente paradas, em ritmo 
lento. Com a paralisação dos trabalhos, as empresas 
construtoras estão sofrendo prejuízos e já ameaçam 
demitir empregados. 

A falta de cimento asfáltico produzido pela PE-
TROBRAS seria o motivo alegado pelas empresas 
para a suspensão das obras. 

Segundo se apurou, para a continuidade normal 
das obras de restauração e asfaltamento em cerca de 
900 quilômetros nas rodovias federais do Estado, se-
rão necessárias 4.004 toneladas de massa asfáltica 
este mês, mais 6.138 toneladas em novembro e outras 
6.192 toneladas em dezembro, totalizando 16.334 to-
neladas até o fim do ano. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. A 
mineradora Vale anunciou que vai investir 131 milhões 
de reais no Ceará no próximo ano. Segundo palavras 
de seu presidente, Roger Agnelli, isso faz parte do 
maior plano de investimento já realizado no País por 
uma empresa privada. A quase totalidade desse mon-
tante, 124 milhões de reais, será inserida no projeto 
da Companhia Siderúrgica de Pecém, do qual a Vale 
é acionária, com participação de 49%. 

A decisão desse investimento decorre da disposi-
ção manifestada pela Vale de dar mais celeridade nos 
projetos siderúrgicos da empresa no País. O Ceará será 
o segundo maior beneficiado com recursos da empresa 
no Nordeste, ficando atrás apenas do Maranhão. 

A projetada Companhia Siderúrgica do Pecém, 
atualmente na primeira etapa, na qual se trabalha no 
momento, deve começar a operar em 2013. 

Obrigado.

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, hoje o País comemora o Dia do Servidor Público, 
categoria de trabalhadores que move este País. Nossa 
atuação política tem origem sindical, na defesa dos in-
teresses e direitos dos trabalhadores. Nesse sentido, 
acompanhamos de perto a luta dos servidores públicos 
pela conquista de vários direitos. 

Hoje, o servidor goza da autonomia sindical, 
tem direito à livre organização sindical, direito à ma-
nifestação e direito à greve. Mas não é só isso. Hoje 
o trabalhador brasileiro tem igualdade de oportuni-
dades para ingressar na carreira pública, através de 
concurso público. 

O Governo Lula, em 6 anos e 5 meses, autori-
zou o preenchimento de 160,7 mil vagas por meio de 
concursos, das quais 103,8 mil foram efetivamente 
ocupadas, e implementou política de reajustamento e 
aumento salarial. Um contraste com o Governo anterior, 
no qual se registrou um encolhimento no quantitativo 
de trabalhadores em 97,3 mil servidores. 

Nossa avaliação é de que a conjuntura atual é 
favorável ao trabalhador, mas, se formos olhar a his-
tória do serviço público no nosso País, veremos que 
nem sempre foi assim. 

Para se ter uma ideia, o cargo público, à época 
da Colônia, era propriedade do rei, que o concedia a 
seus favoritos, conferindo-lhes autoridade e nobreza. 
Detê-lo significava poder de influência, proximidade 
com o soberano e, acima de tudo, enriquecimento. 
Era possível obter um cargo público também em lei-
lão, ou comprá-lo diretamente da Coroa. Havia ainda 
a ocupação do cargo vago por concurso. Entretanto, 
os documentos de convocação sugeriam que fossem 
ocupados por quem oferecesse maior quantidade de 
dinheiro.

Bem mais tarde, a partir de uma reivindicação do 
movimento sindical dos servidores públicos federais, 
veio a instituição do Regime Jurídico Único, que de-
veria estender a todos os mesmos direitos e deveres. 
Em particular, apontavam para um regime de novo tipo, 
capaz de viabilizar a negociação dos interesses em 
conflito, na relação de trabalho com o Estado, normas 
que estenderam aos servidores públicos.

No Pará, a Governadora Ana Júlia, que é servidora 
pública do Banco do Brasil e que também tem origem 
sindical, instituiu política de valorização do servidor, 
via reajuste salarial anual, instituição de mesa perma-
nente de negociação, abertura de concurso público, 
investimentos em qualificação profissional e auxílio-
alimentação para todos os servidores.

Hoje pela manhã, a Governadora Ana Júlia Ca-
repa assinou convênio com o Banco do Brasil para 
permitir aos servidores públicos estaduais acesso a 
crédito destinado a pessoas físicas para financiamento 
de imóveis. Para comemorar o Dia do Servidor Público, 
a Governadora anunciou a contratação de mais servi-
dores aprovados em concurso público para a Secretaria 
de Estado de Educação.

Dados do DIEESE sobre funcionalismo público 
no Pará dão conta de que, no período de 1995 a 2006, 
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a perda salarial chegou a 70%. Quando assumiu o 
Governo do Pará, em 2007, Ana Júlia Carepa reajus-
tou em 10% os vencimentos dos servidores públicos 
estaduais. À época, foi o maior reajuste concedido 
por um Governador em todo o País. Em 2008, houve 
reajuste entre 7% e 10%, e em 2009 os aumentos va-
riaram de 6% a 9%.

Nesses quase 3 anos de gestão, foram realizados 
mais de 27 concursos e contratados mais de 27 mil no-
vos servidores para segurança, saúde e educação. 

Desta forma, não temos dúvida de que os servi-
dores públicos têm recebido atenção nesses últimos 
anos, sobretudo dos Governos democráticos e po-
pulares. O Partido dos Trabalhadores nasceu da luta 
por melhores condições de trabalho e de vida e agora 
mostra na prática a valorização e dignificação do ser-
vidor público. 

Era o que eu tinha a dizer. Obrigado.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero aproveitar esta oportunidade para 
destacar o grande trabalho social desenvolvido pelo 
Serviço Social do Comércio – SESC, particularmente 
pela unidade do Rio de Janeiro, que mantém a pres-
tigiada Escola SESC de Ensino Médio. 

No momento em que lutamos arduamente pelo 
desenvolvimento da educação no nosso País, tanto com 
a abertura de mais unidades quanto com a qualificação 
dos nossos professores, dos alunos e do próprio ensi-
no, é gratificante assistirmos ao trabalho desenvolvido 
por instituições fora da égide do Estado. 

No dia 22 estivemos visitando, Sr. Presidente, as 
dependências do SESC do Rio, e fiquei impressionado 
com a escola mantida pela instituição. Aquela unidade 
busca o desenvolvimento pleno do aluno, em todas as 
dimensões de sua realização pessoal, compartilhando 
vivências com pessoas que também buscam realizar-
se. Bem diz a sua direção: “o propósito transformador 
da Escola fundamenta-se na excelência acadêmica, 
na ética do trabalho e na autodisciplina, na curiosidade 
intelectual, com aprendizado em tempo integral, de-
senvolvimento físico, criatividade, pensamento crítico, 
troca de ideias e respeito às diferenças individuais e 
coletivas, permeando todo o processo educacional”. 

A escola, Srs. Deputados, engloba uma comu-
nidade docente e discente que encoraja e valoriza a 
convivência com a diversidade. Com turmas de até 15 
alunos, a Escola do SESC proporciona aos estudantes 
um programa acadêmico individualizado e condições 
diferenciadas de apreensão dos conteúdos propostos. O 
objetivo é claro: preparar seus alunos, com excelência, 
para o ingresso no ensino superior, aliado à qualificação 

profissional, desenvolvida em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC. 

Nesse processo, vale destacar o papel empreen-
dido por toda a direção da instituição, a começar pela 
professora e diretora Cláudia Fadel, e também pelo 
presidente da Confederação Nacional do Comércio – 
CNC, Dr. Antonio de Oliveira Santos, o grande ideali-
zador, que não tem medido esforços para transformar 
esse grande sonho em realidade. 

O trabalho da Escola SESC de Ensino Médio, 
Srs. Deputados, é um exemplo para a educação bra-
sileira que deve ser aplicado à realidade de todas as 
escolas do País e – por que não? – para as nações 
latino-americanas.

O SR. FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB-AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna desta Casa para 
tratar de um assunto da mais alta relevância para a 
democracia neste País, em especial para o pleno exer-
cício da atividade parlamentar de cada um de nós. O 
tema que passo a expor tem relação estreita com o 
preceito constitucional, preconizado no art. 2º, que trata 
da independência dos Poderes da União. Por força da 
Constituição, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário 
são independentes e harmônicos entre si.

Prender-me-ei aqui a um projeto de minha au-
toria, a Proposta de Emenda à Constituição 46, de 
2007. Apensado à PEC 565/2006, o texto se encon-
tra na CCJ à espera de parecer do Relator, o nobre 
Deputado Paulo Maluf (PP-SP). A PEC 46 chegou à 
CCJ no dia 15 de maio de 2007, isto é, há mais de 2 
anos. A nossa iniciativa propõe acrescentar o § 3º-A 
ao art. 166 da Constituição Federal. Aprovado nas 2 
casas do Congresso Nacional, o artigo passaria ter a 
seguinte redação:

“Art. 166 ................................................
§ 3º-A As dotações orçamentárias que 

resultarem de emendas individuais não pode-
rão ser objeto de contingenciamento.

 ............................................................. ”

E por que mudar a nossa Constituição para inserir 
essa questão? Por uma razão simples. Como sabemos, 
tornou-se uma praxe, e não uma exceção, o contin-
genciamento de dotações orçamentárias pelo Poder 
Executivo, meses depois das intensas discussões e 
negociações nas 2 Casas deste Congresso Nacional 
para a aprovação do Orçamento Geral da União.

Sras. e Srs. Deputados, a situação se repete a 
cada ano. E não importa quem seja o ocupante do 
Planalto.

Todos os anos, as emendas individuais de cada 
um dos pares são alvo preferencial desse bloqueio por 
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parte do Executivo. Esse contingenciamento é absur-
do, insano e, por conseguinte, afeta a credibilidade dos 
Parlamentares que assumiram compromissos com suas 
bases eleitorais e expressam, via de regra, as neces-
sidades mais urgentes de suas comunidades. 

Em outras palavras, o bloqueio das dotações or-
çamentárias das emendas individuais só prejudica a 
população, o que, sem dúvida, é uma demonstração 
de insensibilidade dos governantes de Brasília para 
com os graves problemas – de saúde, de infraestrutu-
ra, de energia, de educação, para não citar outros de 
igual urgência – que afetam nossos irmãos brasileiros 
de todas as regiões. 

Nos rincões da Amazônia, e no meu Acre, em par-
ticular, os recursos oriundos das emendas individuais 
são estratégicos e, arrisco-me a dizer, indispensáveis 
para garantir o bem-estar das populações que não 
contam com a assistência por parte do Poder Público 
central. É com esses recursos que os Prefeitos, por 
exemplo, tocam projetos de calçamento de ruas, de 
compra de máquinas e equipamentos ou de extensão 
de redes elétricas a comunidades carentes.

Sras. e Srs. Deputados, o contingenciamento 
das emendas individuais, além de constituir uma prá-
tica lamentável e draconiana, é desmoralizante para 
o Congresso Nacional, que precisa agir, e com urgên-
cia, para combater esse tipo de coisa. Assim, o Par-
lamento conseguiria impedir a vergonhosa barganha 
política que se instala no Congresso sempre que o 
Executivo contingencia arbitrariamente as emendas 
dos Parlamentares. 

E toda vez que isso ocorre os Deputados e Se-
nadores de oposição são os mais prejudicados.

A pressão do Executivo sobre o Congresso coage 
os Parlamentares, que, muitas vezes, são obrigados 
a votar segundo os desígnios imperiais do governan-
te de plantão. Dessa forma, o Executivo acaba por 
transformar o Congresso em uma espécie de balcão 
de negócios. Esse quadro deve mudar. Ou melhor, 
tem que mudar. Deputados e Senadores não podem 
ficar condicionados a votar matérias de interesse do 
Palácio do Planalto para que suas emendas individu-
ais sejam executadas.

Meus nobres pares, a situação que acabei de 
mencionar é uma dura realidade no âmbito do Parla-
mento brasileiro. 

Esse toma lá dá cá imposto pelo Executivo é, 
sem dúvida, a origem de algumas das práticas mais 
criticáveis nas relações entre os 2 Poderes, que fre-
quentam assiduamente o noticiário de nossas emis-
soras e jornais.

Por essa razão, cada um de nós deve lutar para 
mudar esse gravíssimo quadro. A primeira medida, 

Sras. e Srs. Deputados, é acabar com a acomodação 
à interpretação que passou a ser dada ao assunto, 
em razão da ideia de que o orçamento público é me-
ramente autorizativo, atribuindo-se ao Executivo a 
prerrogativa de executar aquilo que acha que pode e 
deve ser executado.

É baseado nas exposições feitas neste pronun-
ciamento que, mais uma vez, venho à tribuna desta 
Casa para sugerir à Comissão de Constituição e Justiça 
atenção especial na apreciação da Emenda Constitu-
cional 46/2007, de minha autoria. 

Acolher e aprovar a PEC 46/2007 é um passo im-
portante no caminho da moralização e da valorização 
de nosso trabalho, e de melhoria de nossa imagem 
perante a população brasileira. É o que a sociedade 
brasileira, da qual somos legítimos representantes 
neste Parlamento, espera de cada um de nós nesse 
momento.

Aprovar a PEC 46/2007 é corrigir ideias distor-
cidas da democracia. É fazer cumprir a Constituição 
Federal no que se refere à independência dos Poderes. 
Ao suspender a execução das emendas individuais dos 
Parlamentares o Executivo interfere, queira ou não, de 
maneira equivocada no Legislativo, o que só contribui 
para desmoralizar o Parlamento.

É na hora de nos mobilizarmos para mudar esse 
estado de coisa.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, no dia 12 de outubro, completou 70 anos o 
meu amigo e conterrâneo querido, Petrônio Falcão, de 
Cristino Castro, Piauí.

Por motivo de defeito no pequeno monomotor 
que iria me conduzir de São João do Piauí para Cris-
tino Castro (quebrou o “horizonte” e chovia muito), não 
pude participar da bela festa com que Cristino Castro, 
Alvorada do Gurgueia, Bom Jesus, Palmeira do Piauí, 
Santa Luz, enfim, toda a região do Gurgueia comemo-
rou a sua data natalícia.

Petrônio Falcão é filho de uma querida amiga, 
a saudosa Dona Tereza Falcão, que já conheci viúva, 
aqui em Brasília, nos anos 60 do século passado.

Praticamente todos os fins de semana eu a visi-
tava. Era uma mulher de fibra e corajosa que estimu-
lou os filhos para os estudos e o trabalho. Se os filhos 
tiveram dificuldades de cursar o curso superior uni-
versitário, quase todos os netos cumpriram o legado 
exemplar de Dona Tereza.

Os filhos de Petrônio, Nayra, Valmir, Petrônio Fi-
lho e Ricardo concluíram a Universidade em Fortale-
za. Em Brasília, fiquei próximo de Valdir, o filho mais 
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velho. Comerciante próspero em Taguatinga, eu já o 
conhecia desde o Rio de Janeiro, no meu tempo de 
estudante. Ele trabalhava junto com o, hoje Ministro, 
Senador Edson Lobão, no escritório do saudoso ex-
Senador Joaquim Parente.

Também conheci em Brasília, na mesma época, 
a adolescente Gracinha, graciosa como o nome, a filha 
dileta e caçula de Dona Tereza.

Em 24 anos de vida publica no Piauí, Sr. Pre-
sidente, poucas vezes conheci uma senhora com o 
caráter e a coragem de Dona Tereza Falcão. Essas 
qualidades, ela transmitiu aos filhos.

Para melhor descrever a personalidade de Pe-
trônio, nada melhor que o discurso pronunciado pelo 
seu filho, o distinto e elegante Valmir Falcão, que re-
tratou, na oportunidade, com muita comoção, a per-
sonalidade do pai.

Peço, portanto, a transcrição nos Anais desta 
Casa, do discurso do Dr. Valmir Falcão, do seguinte 
teor:

“Guerreiro e sempre muito determinado 
foi em uma dessas viagens à sua terra que 
teve o bom encontro conhecendo a sua fiel 
e dedicada companheira, Cleonice Benvindo 
Falcão. E foi no período dos festejos, em 31 de 
julho de 1964, na Igreja Bom Jesus da Lapa, 
que Petrônio e Cleonice casaram-se dando 
início, naquele momento, a uma bonita e con-
solidada família. Dessa feliz união, nasceram 
seus quatro filhos: Valmir, Nayra, Petrônio Filho 
(Totó) e Ricardo. [...] 

Homem íntegro, de coração nobre e con-
duta ilibida, desde cedo soube repassar aos 
filhos princípios essenciais para a formação 
de qualquer cidadão de bem como: amor, fé, 
solidariedade e respeito ao próximo. Foi ali-
cerçado nesses princípios, aliado a muita de-
dicação e trabalho que Petrônio construía dia 
a dia a sua história e pavimentava seu cami-
nho para o início de uma carreira política bem 
sucedida. [...] 

Político nato, após ajudar na eleição do 
seu cunhado Humberto no período de 66 a 70, 
ajudar na eleição do curto mandato tampão do 
seu primo e líder político, Zé Martins, foi eleito 
pela primeira vez Prefeito de Cristino Castro, 
em candidatura única, para o período de 1972 
a 1976. Era o início de uma brilhante trajetória 
na vida pública. Foi considerado um excelen-
te prefeito para a época, com a coincidência 
do moderno Governo do Alberto Silva, com o 
apoio do milagre brasileiro, onde levou água e 
luz para todos os municípios do Piauí. [...] 

Como na vida nem sempre acumulamos 
só vitórias, na eleição seguinte, não consegui 
fazer o sucessor ao apoiar a candidatura de 
Arismar e Socorro. Em 82, quando houve elei-
ções gerais, recuperou o poder político, para 
um mandato de seis anos e foi nesse período 
que Petrônio se consolidou como grande ad-
ministrador, trabalhando em todos os setores, 
construindo dezenas de unidades escolares, 
levando água potável a todos os povoados do 
município, de Correia a Extrema, hoje município 
de Alvorada do Gurgueia (antigo Dnocs). [...] 

Quatro vezes prefeito, a cada gestão 
Petrônio Falcão deixava sua marca registra-
da espalhada pelas ruas da cidade e obtinha 
a cada eleição o carinho e reconhecimento 
do povo. [...]

Na tentativa de se reeleger partiu para 
mais um desafio. Já desgastado e com uma 
oposição dura, perdeu a eleição, o que fez o 
experiente Petrônio seguir o conselho de sua 
sábia mãe, dona Tereza que dizia: ‘Chegou a 
hora de parar, dar oportunidade às novas li-
deranças políticas. Na política como na vida 
é assim, temos vitórias e derrotas, mas o im-
portante é saber ganhar e saber perder, com 
a cabeça erguida e a consciência do dever 
cumprido”. E foi com muita humildade, uma de 
suas principais virtudes, que Petrônio seguiu o 
conselho de sua mãe deixando a vida pública e 
entrando para a história como o melhor gestor 
do Município de Cristino Castro. [...]

Há homens que nasceram para brilhar, Petrônio é 
um desses, cheio de brilho, alegria e lucidez que pode 
dizer como o apóstolo Paulo: ‘Combati o bom comba-
te, acabei a carreira e guardei a fé’. E é por isso, que 
estamos hoje reunidos aqui familiares e amigos para 
juntos celebrarmos os 70 anos de uma vida próspera 
e feliz de Petrônio Martins Falcão. 

Sabemos que Petrônio nos deixará um legado 
que nos servirá de exemplo, com seu espírito moral 
elevado, o amor à família, a convicção de que mais 
importante que vencer, é lutar do lado certo, sempre 
com atenção aos princípios essenciais da vida, que 
são honestidade, sinceridade, bondade, alegria e con-
fiança em Deus.”

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

A SRA. BEL MESQUITA (Bloco/PMDB-PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje, assomo a esta tribuna para 
prestar homenagem aos médicos, em razão da data 
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de comemoração da categoria, 18 de outubro, que, 
este ano, caiu no último domingo.

Eu não poderia deixar passar um dia tão signifi-
cativo para uma classe inspirada em valores positivos e 
firmes ideais sem o devido registro. Seria uma injustiça 
com profissionais que, em muitas ocasiões, abdicam 
do seu tempo de lazer, do convívio em família e, em 
geral, de sua vida pessoal para confortar e cuidar da 
saúde de outras pessoas. Profissionais que colocam 
a saúde de seus pacientes em primeiro lugar. 

No País, essa dedicação vem de longa data. Não 
é de hoje que o Brasil faz valiosas contribuições para a 
Medicina mundial. Nomes como Carlos Chagas, Vital 
Brazil e Oswaldo Cruz dedicaram parte considerável 
da vida para melhorar a qualidade de vida dos seus 
semelhantes. 

Recordemos também Gaspar Vianna. E este, Sr. 
Presidente, nobres Deputados, tem um valor especial 
para nós, para todo o povo paraense. Nascido em 1885, 
em Belém, Vianna foi bacteriologista e tornou-se co-
nhecido por encontrar a cura da leishmaniose. 

Vejam, colegas, a importância desses homens 
obstinados. Em uma época de escassos recursos tec-
nológicos, no início do século XX, Vianna descobriu a 
cura de uma doença até então desconhecida. 

A busca incessante desses pioneiros por uma 
vida com mais saúde e mais qualidade não pode cair 
no esquecimento. Ao valorizar esses personagens, 
mantemos viva a rica história da Medicina brasileira. 
Isso inspira as novas gerações de médicos e encoraja 
os estudantes a seguirem essa nobre profissão. 

Sei que a atividade dos médicos não é nada fácil, 
que os desafios são muitos e, muitas vezes, as condi-
ções de trabalho não são das melhores. Conheço um 
pouco dessa realidade porque, em 1992, estive à frente 
da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas e 
adiante, como muitos sabem, fui Prefeita dessa mag-
nífica cidade, exercendo 2 mandatos. 

Por isso, tenho consciência de que o dia a dia 
nos consultórios, nos postos de saúde e nos hospitais 
é impulsionado à base de carga horária extensa, múlti-
plas jornadas, infraestrutura precária e falta de recursos 
humanos. A vontade de fazer o bem minimiza em parte 
os problemas que se apresentam diariamente. 

Mas hoje quero lembrar não só os médicos de 
consultórios, hospitais e postos de saúde, mas também 
daqueles que se propõem a cuidar dos nossos índios, 
da população ribeirinha e dos moradores dos mais lon-
gínquos rincões da nossa floresta amazônica. 

Eles viajam em barcos, dormem em redes, en-
frentam mau tempo e riscos. Isso tudo para diminuir 
o sofrimento e levar um pouco de conforto e fé para 
aqueles que são acometidos por doenças e que não 

têm a quem recorrer. Para vocês, que colocam a vida 
de pessoas que nem conhecem em primeiro lugar, 
meus sinceros agradecimentos.

Esse sentimento de promover o bem-estar do 
próximo tem a ver com o legado de Hipócrates. En-
tretanto, desde que os conceitos do Pai da Medicina 
foram difundidos na Grécia, muita coisa mudou.

Hoje, segundo o renomado Dráuzio Varella, “o 
que faz da medicina uma profissão respeitável não 
são as noites em claro nem o conteúdo do que jura-
mos uma vez na vida, muito menos a aparência sa-
cerdotal, mas o compromisso diário com os doentes 
que nos procuram e com a promoção de medidas para 
melhorar a saúde das comunidades em que atuamos”. 
Com a preocupação permanente de promover saúde 
e bem-estar, os médicos exploram novos horizontes 
e superam os desafios da profissão. 

E, para finalizar, é com muita satisfação que vo-
taremos esta semana o projeto de lei que regulamen-
ta a profissão de médico no País. Dei minha pequena 
contribuição semana passada, quando aprovamos por 
unanimidade o PL do Ato Médico na Comissão de Se-
guridade Social e Família da Câmara.

Após sua promulgação, apenas o médico pode-
rá emitir atestado de saúde, indicar internação, auto-
rizar alta de pacientes e assinar atestado de óbito. De 
acordo com o projeto, aplicar injeções, fazer curativos 
e coletar materiais biológicos para exames não são 
mais tarefas exclusivas dos médicos.

A interferência do Congresso Nacional na regu-
lamentação e na distribuição de competências para a 
Medicina e para as demais profissões da área de saú-
de é fundamental para demarcar limites de atuação e, 
assim, gerar respeito entre elas.

Parabéns a todos os médicos do Brasil e, em 
especial, aos mais de 5 mil profissionais do Estado 
do Pará. 

Que vocês se espelhem nos valores deixados 
pelos históricos especialistas e pelo conterrâneo Gas-
par Vianna, para manter, como preconiza o juramento 
de Hipócrates, o mais alto respeito pela vida humana, 
desde a sua concepção.

Agradeço a oportunidade e solicito a V.Exa. a di-
vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu-
nicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o que me traz à tribuna é uma 
causa – a causa das vítimas da violência que eclode, 
matando, ferindo e desamparando populações inteiras, 
para as quais este Parlamentar em seu mandato não 
pode ficar indiferente. Afinal, trata-se de entes humanos 
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que falam a nossa língua, que têm nas veias o mesmo 
sangue que nós temos nas nossas.

Eu sigo nesta Câmara, desde que aqui me sen-
tei, uma norma, uma linha reta. Sou católico, prezo os 
princípios defendidos pela Igreja Católica Apostólica 
Romana, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
elegeu este ano o seguinte tema para a Campanha da 
Fraternidade: Fraternidade e Segurança Pública. 

Há, porém, uma crise de segurança pública no 
País. 

Todo cidadão tem direito a que sua cidade seja 
segura, para que os seus filhos cresçam em paz. Por 
isso, nada pode justificar que cidadãos sejam assas-
sinados friamente, na calada da noite e à luz do dia, 
vítimas de assaltos, das guerras dos grupos orga-
nizados, das balas perdidas, dos sequestros e até 
mesmo de policiais mal intencionados, que se tornam 
matadores profissionais ao invés de guardiões da lei 
e da ordem.

Infelizmente, em nossa sociedade a democracia 
não está sendo exercida na sua plenitude, porque o 
sistema de segurança pública não está conseguindo 
garantir a proteção dos direitos individuais que asse-
guram o pleno exercício da cidadania. 

Temos de encarar os fatos: a crise de seguran-
ça no País não é normativa, mas institucional, até 
porque lei é o que não nos falta. O problema está nas 
instituições. 

Precisamos diagnosticar a linha de produção da 
criminalidade. Urge que o Governo Federal e os Gover-
nos Estaduais trabalhem com as comunidades locais, 
e não contra elas, para resolver a crise de segurança 
pública no País, efetuando ações que resultem na re-
dução da criminalidade em curto e médio prazos.

No Rio de Janeiro, por exemplo, está sacrifican-
do vidas, o rendimento da economia e a sobrevivên-
cia diária de centenas de estudantes, donas de casa, 
aposentados e trabalhadores esse flagelo da violência 
urbana, que deixa a população sem acesso à escola, 
aos centros de saúde, sofrendo até mesmo cortes no 
fornecimento de luz e de água. Nos últimos dias, mais 
de 60 pessoas morreram nos confrontos, 10 ônibus fo-
ram queimados e um helicóptero da polícia foi abatido 
a tiros por bandidos, fatos que receberam destaque 
nos jornais de todo o mundo.

A polícia não consegue impedir a violência nas 
favelas por falta de condições de ocupar as centenas 
de saídas dos morros onde se dá a ação criminosa. 
Assim, a violência no Rio de Janeiro retrata para o 
planeta a perda do poder do Estado de garantir a se-
gurança pública.

Lamentavelmente, o último confronto da Polícia 
Militar com os traficantes do Morro do Macaco, no Rio 

de Janeiro, causou danos à imagem do País que re-
ceberá a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 
2016. Esses acontecimentos colaboram para que a im-
prensa internacional construa uma imagem de nossa 
Nação em torno de elementos estigmatizantes, trans-
formando o Brasil, a “terra do samba e do pandeiro” 
cantada por Ary Barroso no último século, em um país 
antagônico, mergulhado na violência urbana, devido 
ao tráfico de drogas.

Sou um Parlamentar preocupado com obra de 
viabilização do Brasil no mundo contemporâneo, como 
uma Nação moderna, integrada nos valores cristãos 
de defesa da propriedade e do cidadão. Eu não traria 
para esta tribuna nenhum fato dessa natureza se o ca-
minho não me fosse aberto por tantos cadáveres, se 
a estrada não me fosse apontada por corpos hirtos. É 
que somos teimosos e, de esperanças, plenos!

Todavia, sei que os sociólogos brasileiros já desa-
creditam no futuro das crianças de favela. A ausência 
do Estado agora é acompanhada por um abandono 
do morro à sorte do embate entre as quadrilhas rivais, 
muitas pertencentes a localidades diferentes e desen-
raizadas da comunidade em que traficam. Antes, os 
“donos” do morro eram pessoas nascidas ali, que ti-
nham ligação com a comunidade; hoje as facções que 
o controlam já nem têm mais essa ligação. A vida nas 
comunidades piorou com isso. E o Estado só intervém 
com a repressão, que, indiscriminada, faz aumentar 
ainda mais o número de vítimas inocentes, muitas 
delas crianças, mães e idosos.

Se os direitos do indivíduo não forem assegura-
dos, sabemos que os direitos econômicos e sociais 
também não o serão, e realmente as consequências 
para a economia daquela Capital já atingem o merca-
do imobiliário dos bairros de Inhaúma, Ramos, Olaria 
e Penha, que de 15 anos para cá, com o aumento da 
violência, estagnou, por conta do avanço das favelas 
do Complexo do Alemão naquela região.

É inconteste o fato de que o Brasil não priorizou 
a segurança pública de forma suficiente para combater 
a violência, e não se consolidou uma relação eficien-
te entre os entes da Federação, capaz de dar cabo a 
esse flagelo. Como resultado, a sociedade acomodou-
se ao Estado clandestino, às milícias, ao tráfico de 
drogas e aos embates entre eles, principalmente no 
Rio de Janeiro.

São grupos criminosos formados por maus po-
liciais e maus bombeiros, fora de serviço ou na ativa, 
que controlam, por meio de contribuições, dezenas de 
favelas da cidade do Rio de Janeiro, particularmente 
na Zona Oeste carioca. Esses grupos parapoliciais atu-
am em conjunto com maus guardas municipais, maus 
guardadores de veículos, e, para pejo da sociedade, 
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contam com o respaldo de maus políticos e más lide-
ranças comunitárias locais.

Essas milícias instituem um poder paralelo que 
inclui o controle sobre atividades como o transporte 
alternativo e a central de distribuição de pontos ilegais 
de TV a cabo. Os grupos cobram taxas de segurança 
de moradores e pequenos comerciantes e chegam a 
controlar associações de bairro.

Em verdade, existem pequenos Rios de Janeiro 
em todo o nosso território. Entretanto, segurança públi-
ca é um processo sistêmico e otimizado, que envolve 
um conjunto de ações públicas e comunitárias, visan-
do assegurar a proteção do indivíduo e da coletivida-
de e a aplicação da justiça na punição, recuperação 
e tratamento dos que violam a lei, garantindo direitos 
e cidadania a todos. 

Mas, para que essa meta seja atingida, é neces-
sário que a sociedade se una para tratar da Segurança 
Pública, a ponto de a segurança do cidadão concreti-
zar-se na previsibilidade das ações do Estado, que é 
a quem cabe manter a ordem pública e garantir a pro-
priedade privada e a integridade física de todos.

A garantia do indivíduo há de ser preservada e 
fundada sob o prisma de um pacto social. A união de 
todos em sociedade, na transferência de parcela de 
seus direitos, para autorizar o entendimento de que o 
Estado não pode fazer mais do que o que recebe, não 
pode ir contra a vontade geral nem contra a finalidade 
para o qual foi instituído, qual seja, a de prestar paz e 
segurança aos indivíduos.

É preciso contextualizar historicamente as con-
cepções que produzem o saber criminológico, associan-
do-o às atuais políticas de segurança pública e justiça 
criminal. Assim, as autoridades têm que se reconstituir 
como agentes detentoras de um poder hegemônico, 
defensor da ordem pública, para enfrentar o dilema 
originado nos fatos sociais destes novos tempos, com 
o intuito de normalizar as elevadas taxas de violência 
e as limitações da justiça penal do Estado.

Nesse sentido, com base na experiência prática 
e administrativa e com a assessoria de intelectuais li-
gados a universidades e instituições de pesquisa que 
desenvolvem estudos sobre o fenômeno da violência, 
o Estado poderá fazer arranjos institucionais para a 
construção de um novo modelo de política de segu-
rança pública. 

Que fique claro que o papel do Governo Federal 
e dos Governos Estaduais não pode reduzir-se a uma 
mera proposta administrativa, mas tem de ampliar-se 
para uma série de compromissos que, centrados nos 
interesses das Unidades da Federação, destinem-se 
principalmente a resolver os problemas que mais afli-
gem os interesses da paz social, da tranquilidade pú-

blica, e permitam a todas as mulheres e homens de 
bem o direito de ir e vir, de estar em segurança em 
sua cidade, em sua residência. 

O combate à violência depende do crescimento 
do País, da geração de empregos e do investimento 
em educação. Cumpre distribuir renda, reduzir as de-
sigualdades, elevar as taxas de escolaridade, eliminar 
o racismo, valorizar a mulher, incorporar a juventude 
pobre ao mercado de trabalho e consumo.

Rejubilei-me ao saber, pelo nosso Presidente 
Michel Temer, que a Câmara dos Deputados priori-
zará a discussão e a votação de projetos que versem 
sobre segurança pública. Aliás, no momento, estou 
estudando a elaboração de uma proposta de emenda 
à Constituição que determine investimentos para a se-
gurança pública, recebendo a mesma prioridade dada 
atualmente à educação e à saúde, com um percentual 
do Orçamento destinado a essa área, pois os níveis 
da violência são inaceitáveis.

Sr. Presidente, não se pode negar que os proble-
mas de segurança pública não orbitam apenas o Rio 
de Janeiro, sequer somente o Brasil. A violência urbana 
passou a ser uma chaga para os povos do mundo in-
teiro. Hoje há uma insegurança mundial. Essa violação 
diária da ordem pública, contudo, já extrapolou o limite 
do suportável pelo homem. O caminhar da humanidade 
está numa encruzilhada: ou se fazem alterações sérias 
nas políticas de segurança pública, ou se chegará ao 
estado de inviabilidade da vida na Terra.

Com relação ao Oriente Médio, por exemplo, os 
povos do mundo mostram-se profundamente cons-
ternados com as ações e reações de violência que lá 
ocorrem há cerca de um século. Os ataques perpe-
trados contra soldados israelenses, os duros ataques 
retaliadores das forças militares de Israel, na faixa de 
Gaza, e os atentados palestinos suicidas configuram 
lamentável e inaceitável espiral de brutalidade, que con-
trasta com o espírito de paz e fraternidade emanado 
da história da Terra Santa. Segundo um levantamento 
feito por especialistas dos governos da Suíça, da No-
ruega, da Turquia e do Catar, os conflitos já levaram à 
perda de US$12 trilhões nos últimos 20 anos. 

Enquanto isso, no Ocidente ocorre a escalada 
do narcotráfico e da violência urbana.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o século 
XXI somente verá a consagração da esperança se nós 
conseguirmos construir nele a paz e o fim da violência. 
Todos somos responsáveis, e como tal não podemos 
abrir mão de nossa participação nesse processo, de 
clamar a mudança desse estado de coisas, pelo bem 
de nossos filhos, netos e bisnetos, pelo porvir da so-
berania do Brasil no contexto das demais nações, pe-
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los ideais de ordem e de progresso que emanam de 
nosso pavilhão.

Obrigado.

O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, aproveitando o transcurso recente do Dia 
Mundial do Idoso, 1º de outubro, volto a esta tribuna 
para manifestar minha preocupação com esse impor-
tante segmento da população.

A data, instituída pela Organização das Nações 
Unidas – ONU, após a realização da Assembleia Mun-
dial sobre Envelhecimento, realizada em Viena, na Áus-
tria, em 1982, serve para que estejamos alerta sobre a 
necessidade de qualificar a vida das pessoas com mais 
de 60 anos, por meio da saúde e da integração social, 
e para comemorarmos os avanços nesse sentido.

Um dos entraves às comemorações que gos-
taríamos de fazer são os maus-tratos que sofrem os 
idosos, um problema que tende a se fazer cada vez 
mais visível, porque a população vem envelhecendo 
sensivelmente em todo o mundo e, acentuadamente, 
no Brasil. 

Conforme revelado pelo perfil demográfico nacio-
nal nas últimas décadas, o aumento da longevidade – 
reflexo, entre outros fatores, de uma medicina cada vez 
mais avançada na prevenção da saúde – tem resultado 
numa ampliação considerável da taxa de crescimento 
da população idosa. 

Em 1960 havia cerca de 3 milhões de pessoas 
idosas no Brasil; em 1975, esse número chegou a 7 
milhões; em 2002, a 14 milhões. A previsão é de que 
em 2020 haja 32 milhões de pessoas com mais de 60 
anos no País.

Esses números preocupam, porque, apesar de 
termos instituído o Estatuto do Idoso, uma legislação 
reconhecidamente avançada no que tange à saúde, 
habitação, convivência familiar e comunitária, profis-
sionalização, trabalho, educação, cultura, esporte e ou-
tros aspectos que afetam a vida dos anciãos, torna-se 
premente uma maior fiscalização da aplicação desse 
arcabouço legal, para que ele se efetive. 

Além disso, há de se implantar políticas públi-
cas voltadas a essa parcela cada vez mais ampla da 
população e de se praticar uma educação que privile-
gie a mudança da cultura de desrespeito que vemos 
explícita nas diversas formas de violência para com o 
próximo, em especial para com os idosos. 

Embora a violência entre seres humanos pareça 
fazer parte da própria história da humanidade, os pri-
meiros estudos sobre maus-tratos contra anciãos foram 
realizados nos Estados Unidos em 1981. Constatou-
se, na ocasião, que pelo menos 4% dos idosos norte-
americanos já haviam sido vítimas de alguma forma de 

abuso; 2% haviam sofrido maus-tratos físicos; 1,1%, 
maus-tratos psicológicos; e 0,4%, negligência.

No Brasil, os estudos são poucos ainda, mas 
vale destacar o livro Violência contra a pessoa idosa 
no Brasil: ocorrências, vítimas e agressores, lançado 
em 2007, de autoria do Prof. Vicente de Paula Falei-
ros, da Universidade Católica de Brasília. Ao realizar 
pesquisa nas 27 capitais brasileiras, em 2005, o au-
tor constatou que a violência contra a pessoa idosa 
é multidimensional e expressa uma relação de poder 
tanto estrutural e institucional como intrafamiliar, que 
nega o ser idoso, discrimina a velhice e se desdobra 
em desqualificação (violência psicológica), privação 
de liberdade e lesões (violência física); privação ou 
retenção da renda (violência financeira); negligência, 
abandono e violência sexual, provocando dano, sofri-
mento ou prejuízo à pessoa idosa. 

Segundo o estudo, a violência contra a pessoa 
idosa no Brasil cresce a cada dia, e vai-se revelando 
à medida que essa população aumenta e se faz cons-
ciente de seus direitos. Em 2005, foram registradas 
mais de 60 mil denúncias de violência contra idosos 
nas 27 capitais do País. Desse total, quase 16 mil ca-
sos ocorreram dentro de casa. 

O estudo permite afirmar que pelo menos 12% 
dos 18 milhões de idosos brasileiros sofrem algum tipo 
de violência, seja familiar, seja social. 

No caso da violência intrafamiliar, os números 
mostraram que 60% das agressões são contra as 
mulheres e que 54% dos agressores são os filhos do 
sexo masculino.

Os maus-tratos têm sua gênese no seio fami-
liar e refletem-se no seio da sociedade, fazendo-se 
tanto mais invisíveis quanto mais se legitimam pelos 
padrões culturais vigentes. No Brasil, os idosos são 
vítimas de abusos de toda ordem, que não podemos 
mais tolerar.

Para reverter esse quadro e ter motivos para co-
memorar o Dia Mundial do Idoso, há de se construir 
uma cultura de respeito, seja por intermédio do bom 
funcionamento dos serviços de proteção, seja esti-
mulando, fiscalizando e exigindo o cumprimento da 
lei, seja implementando políticas públicas voltadas a 
esse público, seja garantindo condições financeiras, 
psicológicas e sociais, para que as famílias cuidem dos 
seus idosos, seja praticando uma educação voltada à 
promoção dos valores éticos e morais, em especial o 
respeito ao próximo.

Sras. e Srs. Deputados, aproveitemos, portan-
to, esta ocasião tão significativa para assumirmos a 
dianteira dessa reversão, para nos postarmos alerta 
diante dos desafios lançados pelo processo de enve-
lhecimento de nossa população, na certeza de que, 
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ao garantirmos a qualidade de vida àqueles que tanta 
experiência trazem, estaremos reafirmando, com vigor, 
os diretos humanos como expressão direta da digni-
dade da pessoa humana.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GERALDO PUDIM (PR-RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na tarde hoje, gostaria de registrar neste 
plenário matéria do jornalista Wilson Tosta, do jornal 
O Estado de S.Paulo, veiculada no último domingo, 
dia 25 de outubro, que informa que no Governo Ca-
bral ocorreram menos apreensões e menos prisões 
no Rio de Janeiro.

Na reportagem se lê que “uma comparação de 
números brutos de segurança pública de 32 meses 
do atual Governo do Rio com dados de igual período 
da administração passada indica contradições entre 
a política de confronto com o crime, propalada pelo 
Governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), e os resul-
tados reais”.

O atual levantamento foi realizado pelo Estado 
no site do Instituto de Segurança Pública (ISP) e mos-
tra que, na gestão do Sr. Cabral, as polícias fizeram 
33,56% menos apreensões de armas, 13,87% menos 
de drogas e 20,2% menos prisões em comparação com 
a anterior, de Rosinha Garotinho (PMDB). 

Ainda segundo a matéria, os roubos a ônibus su-
biram 53,91% e a transeuntes subiram 183,1%.

A comparação elaborada por Wilson Tosta mostra 
que, no Governo Cabral, foram apreendidas 26.706 ar-
mas, ante 40.198 no período correspondente da gestão 
anterior. Por mês, isso significou recuo nas médias de 
1.256,18 para 834,56 armas apreendidas. Em drogas, 
o número de apreensões caiu de 31.803 para 27.390. 
A diminuição nas prisões foi de 58.706, em 32 meses 
da gestão passada, para 46.840 no Governo atual. 
Mensalmente, o recuo na média foi de 1.834,56 para 
1.463,75 suspeitos presos. Ou seja, a cada mês do Go-
verno Rosinha (janeiro de 2003 a agosto de 2005), fo-
ram recolhidas 421,62 armas ilegais a mais e acabaram 
presas 370,8 pessoas também a mais, na comparação 
com período equivalente do Governo Cabral.

Também as mortes de cidadãos pelas polícias 
em supostos confrontos subiram entre os 2 períodos 
analisados: de 2.896 (90,5 mensais) para 3.187 (99,6 
por mês), mais de 10,04%.

O jornalista assinala em sua conclusão:

“Os números chocam, principalmente 
em uma semana marcada por episódios de 
violência que envolveram tanto armamento 
pesado – caso do helicóptero da PM abatido 
por traficantes no Morro dos Macacos – como 

leve, no caso do assassinato do coordenador 
do Afroreggae Evandro João da Silva. Mas pes-
quisadores advertem para o perigo de simplifi-
cações, como atribuir o crescimento dos crimes 
à redução nas apreensões e nas prisões. 

O levantamento do Estado mostra que, 
nos 32 primeiros meses do governo passa-
do, enquanto caíam os números de prisões e 
de apreensões de armas, foram registrados 
62.648 roubos a transeuntes e, no Governo 
Cabral, até agosto, 177.357. Só em janeiro 
de 2003 e em janeiro de 2007 – os primeiros 
meses das duas administrações -, o número 
de ocorrências pulou de 1.427 para 4.270, 
mais 299,22%. Do patamar de cerca de 1.500 
ocorrências mensais, chegou-se ao de 3 mil 
no 29º mês de Governo Rosinha.” 

Esses números são fruto da modificação da po-
lítica de segurança pública adotada no Governo de 
Rosinha Garotinho quando estiveram a frente da se-
cretaria o ex-Governador Garotinho e o nobre colega 
Marcelo Itagiba.

Lamentavelmente, o Governo atual rompeu com 
o modelo anterior e optou por um modelo de confronto 
armado e é acusado pelos grupos de direitos huma-
nos de adotar um política de extermínio e de limpeza 
social.

Sendo o registro a ser feito, agradeço a atenção 
dos senhores.

O SR. FERNANDO CHUCRE (PSDB-SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ontem, o Governador de São Paulo 
sancionou projeto de lei complementar que institui o 
Programa de Valorização pelo Mérito para professores, 
supervisores e diretores da rede estadual de ensino. 
Uma lei tão relevante que pode provocar uma verda-
deira revolução na educação do Estado. 

Pela nova lei paulista, que poderia muito bem 
ser copiada pela esfera federal, os professores terão a 
chance de quadruplicar o salário ao longo da carreira. 
Com a sanção do projeto, o Estado de São Paulo vai 
beneficiar cerca de 220 mil professores. Pelas regras 
anteriormente vigentes, a elevação máxima de salá-
rio era de 73%. 

Com a medida, ganham os professores, ganham 
os alunos e acima de tudo o país, pois professores sa-
tisfeitos e mais bem preparados fornecerão uma educa-
ção de mais qualidade e formarão cidadãos melhores 
e com mais chances no mercado de trabalho. 

Além da oportunidade de ganhar aumento de sa-
lário, os profissionais do magistério ainda vão acumu-
lar vantagens como auxílio-transporte, sextas-partes 
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e quinquênios, e levarão todos os benefícios para a 
aposentadoria.

Quero neste plenário parabenizar o Secretário 
de Educação, Paulo Renato Souza, e também o Go-
vernador José Serra pela iniciativa que representa a 
esperança de um futuro com melhor qualidade de vida 
para os cidadãos paulistas. 

Muito obrigado.

O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN-RN. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estou apresentando à Casa hoje projeto 
de lei que propõe a regulamentação da profissão de 
bugreiro.

É fundamental que essa atividade seja regula-
mentada, Sr. Presidente. A categoria dos condutores 
de veículos rodoviários tem desempenhado, ao longo 
dos anos, papel de grande importância para o incre-
mento do turismo em nosso litoral, especialmente na 
Região Nordeste e em localidades do interior que pos-
suem dunas e áreas alagadas, de beleza exuberante. 
São regiões que só podem ser desfrutadas pelos tu-
ristas através de veículos conhecidos como off-road 
ou fora de estrada.

Sr. Presidente, os bugreiros oferecem aos turistas 
nacionais e internacionais algo mais a se admirar no 
nosso Brasil, o que proporciona mais prazer ao visitante 
e, consequentemente, divisas para o País.

Não fossem esses profissionais, as dunas móveis 
da praia de Jenipabu, no meu Rio Grande do Norte, 
famosas internacionalmente por sua exuberância, não 
seriam apreciadas pelos milhares de turistas que visitam 
o Estado anualmente. São quase mil bugreiros explo-
rando praias, dunas e trilhas pelo interior potiguar.

O objetivo deste projeto, caros colegas, é pro-
mover uma melhor seleção desses profissionais, um 
anseio de todos aqueles que se dispõem a viagens 
turísticas. 

A regulamentação da profissão de bugreiro, es-
tou certo, será vista com bons olhos pela população 
turística brasileira e internacional, porque a falta de tal 
regulamentação tem causado aos bugreiros diversos 
tipos de problemas sociais, trabalhistas e humanos 
que precisam ser solucionados.

Minha proposta, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
é determinarmos critérios para o exercício da ativida-
de, começando pela exigência de cursos de relações 
humanas, direção defensiva, primeiros-socorros, me-
cânica e elétrica básica de veículos.

O profissional também deverá ter um alvará muni-
cipal ou permissão específica dos órgãos competentes 
do seu município e será cadastrado na Secretaria de 
Turismo da cidade em que exerce tal atividade.

O projeto que apresento hoje, Sr. Presidente, 
ainda classifica os bugreiros profissionais em: per-
missionário, o proprietário do veículo que possui per-
missão dos órgãos competentes; empregado, quando 
contratado por uma empresa que possua permissão 
para explorar o serviço; e colaborador auxiliar, para 
aqueles motoristas autorizados.

Para o bugreiro empregado, fica definida a remu-
neração mínima de 2 salários mínimos e estabelecida 
toda a relação com o empregador.

Com essa regulamentação, eles terão direito à 
seguridade social e trabalhista e poderão pleitear fi-
nanciamento de veículos para renovar a frota.

Benefícios para trabalhadores que ajudam a pro-
mover o desenvolvimento no nosso País e para o tu-
rismo, a principal atividade econômica para muitos 
Estados situados no litoral brasileiro, especialmente 
na Região Nordeste. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, caros co-
legas Deputados e Deputadas.

Muito obrigado.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, com a TR zero deste 
mês, a remuneração do FGTS teve a sua menor renta-
bilidade nos últimos 12 anos, situação que tende a se 
repetir em novembro, ante a expectativa de deflação.

Segundo avaliação da CEF, os ganhos do FGTS 
deste ano de 2009 devem ficar abaixo da inflação, 
embora esse resultado seja meramente conjuntural, 
pois deverá voltar a crescer a partir do ano que vem. 
A rentabilidade acumulada pelo FGTS no ano de 2009 
será de somente 3,92%, queda esta puxada pelos bai-
xos rendimentos de outubro e novembro, que refletirão 
apenas a aplicação de juros sobre as contas vincula-
das. Isso por causa da TR do período.

Como se sabe, Sr. Presidente, a TR é calculada 
com base na média dos juros cobrados pelos bancos 
nos CDB – Certificados de Depósitos Bancários, que, 
em geral, seguem os juros praticados no mercado, 
sofrendo influência da Taxa Básica, a SELIC, hoje em 
seu menor nível da história: com 8,75% ao ano.

Com os juros nesse patamar, o BC tem fixado a TR 
em zero, fazendo despencar os rendimentos do FGTS. 
Desde que a taxa foi criada, em junho de 1993, nunca 
havia alcançado valor igual a zero. E, desde então, o 
FGTS já apresentou rendimentos de 27.406%, enquan-
to a inflação ficou em 22.598% nesse período.

Apesar do ocorrido, Sras. e Srs. Deputados, os 
trabalhadores podem ficar despreocupados, pois a área 
econômica do Governo Federal vem trabalhando para 
que não haja desequilíbrio no sistema, por meio de apli-
cações no FI (Fundo de Investimento em Infraestrutura 
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do FGTS), de forma que a mesma remuneração apli-
cada às contas do trabalhador passe a ser cobrada a 
de mutuários do sistema. A ideia é a de permitir que os 
trabalhadores formem um fundo que adquira participa-
ção do FI, diferentemente do que ocorre hoje, quando 
só se permite a destinação de 10% do saldo da conta 
do FGTS a esse Fundo de Infraestrutura.

Para tanto, Sr. Presidente, há estudos para que 
seja apresentada uma emenda à medida provisória que 
trata do FI, aumentando o percentual para 30%.

De outra parte, o Banco Central acredita que, com 
o crescimento da economia estimado para 6% ou 7%, 
no terceiro trimestre de 2010, às vésperas das eleições 
presidenciais, repetindo o desempenho do terceiro tri-
mestre de 2008, o último antes da crise internacional, a 
demanda estará muito provavelmente crescendo bem 
acima da taxa de investimentos, quando será oportuno 
e necessário aumentar a SELIC, como forma de conter 
a inflação, beneficiando, por via transversa, os rendi-
mentos da Caderneta de Poupança e do FGTS.

Há motivos, no entanto, para se questionar se a 
inflação vai de fato aumentar. Isso dependerá sobre-
tudo da evolução da taxa de câmbio. Os preços das 
commodities estão fortes, mas não são explosivos. O 
País está importando deflação, o que ajudará a manter 
a inflação na meta. As importações estão crescendo e 
devem ter aceleração em 2010, o que também ajuda 
no controle dos preços.

Diante desse cenário, o horizonte hoje vislum-
brado não é de retomada da trajetória de queda da 
SELIC tão cedo, e isso por enquanto adia o problema 
da competitividade das cadernetas frente aos fundos 
de investimento. Com a queda dos juros, os fundos 
passaram a render menos que a poupança já no pri-
meiro semestre deste ano, se considerada uma taxa 
de administração superior a 1%. Muitos gestores re-
duziram essas taxas para evitar uma fuga, e o temor 
da migração maciça dos fundos para as cadernetas 
não se materializou a ponto de exigir ação imediata 
do Governo.

Portanto, Sr. Presidente, acertada a decisão de se 
permitir a utilização do saldo do FGTS para abater as 
prestações decorrentes da compra de imóvel. E mais 
acertada ainda a liberação da integralidade do saldo 
para aquisição através de consórcio imobiliário, auto-
rização incluída por este Congresso Nacional no texto 
da Medida Provisória nº 461, a qual já foi sancionada 
pelo Presidente Lula. Com essa novidade, mais pes-
soas poderão comprar a sua casa, sendo mais uma 
forma de utilização do saldo do FGTS do trabalhador, 
beneficiando 40% dos atuais 531 mil participantes de 
consócios habitacionais no País.

Esta, Sr. Presidente, é a intervenção que peço 
consignar nos Anais, com meus cumprimentos a to-
dos que viabilizaram a implementação das medidas 
anunciadas em prol da já sofrida classe trabalhadora 
brasileira.

Muito obrigado.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, aos poucos o debate sobre a liber-
dade na Internet está saindo das redes sociais e ga-
nhando a sociedade e o Parlamento. 

No Brasil, o Projeto de Lei nº 84, de 1999, apeli-
dado de AI-5 Digital, é a principal ameaça à liberdade 
na Internet. Inspirado pelas mudanças na legislação 
europeia, o projeto do Senador Azeredo já foi aprovado 
pelo Senado e agora será debatido nesta Câmara. 

É uma legislação que irá atacar frontalmente a 
liberdade de expressão na rede mundial de computa-
dores. Seus defensores argumentam que o projeto visa 
aos pedófilos e outros criminosos na Internet.

Mas quem irá de fato ser apenado será o usuário 
comum, que utiliza a rede para acessar seus e-mails, 
ler jornais e participar das redes sociais. Os entusias-
tas da censura na Internet vibraram esta semana com 
o grave retrocesso aprovado na Europa. 

O Parlamento Europeu deixou cair a Emenda 
nº 138 no debate sobre as medidas reguladoras das 
telecomunicações. A emenda garantia que nenhuma 
restrição pode ser imposta a direitos fundamentais e 
liberdade dos usuários sem uma prévia intervenção 
das autoridades judiciais, de acordo com o art. 11 da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
sobre a liberdade de expressão e de informação, salvo 
quando a segurança pública for ameaçada e a inter-
venção judicial decorrente for justificada.

O Governo Lula prepara um marco civil para a 
Internet caracterizado por princípios democratizantes 
e progressistas. Essa proposta trará questões como 
a responsabilidade civil de provedores e usuários, a 
privacidade dos dados, a neutralidade da rede, a veda-
ção de discriminação ou filtragem de conteúdo – seja 
política, seja econômica, seja jurídica – e os direitos 
fundamentais do internauta, como a liberdade de ex-
pressão. 

Esse marco foi uma conquista da sociedade e 
também um compromisso assumido pelo Presidente 
Lula durante a sua visita ao Fórum Internacional de 
Software Livre, em Porto Alegre. 

É importante que observemos essa grave derrota 
da liberdade de expressão ocorrida na Europa, pois 
as forças que buscam vigiar, controlar e censurar a 
Internet se mantêm ativas, representadas no nosso 
País pelo projeto do AI-5 Digital.
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É importante reconhecer o esforço do Governo, 
mas não podemos nos enganar. Será nossa mobiliza-
ção junto com a sociedade organizada que irá derro-
tar esse projeto.

Muito obrigada.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, é com enorme satisfação que ocupo 
a tribuna desta Casa para comunicar aos colegas de 
Parlamento e aos telespectadores e ouvintes que nos 
acompanham pela TV Câmara e pela Rádio Câmara 
que o Projeto de Lei nº 2.490, de 2007, que estende 
às comunidades indígenas e quilombolas o direito de 
operar rádio comunitária, foi relatado por mim e apre-
sentado à Comissão de Educação e Cultura na manhã 
desta quarta-feira, dia 28. O resultado não poderia ter 
sido melhor, pois a matéria foi aprovada por unanimi-
dade pelos membros da Comissão. 

Após essa conquista, é importante dizer que, atu-
almente, todas as exigências para obter e operar uma 
rádio comunitária se encaixam perfeitamente no perfil 
das comunidades indígenas e quilombolas, mas, de 
acordo com a legislação atual, a Lei nº 9.612, de 1998, 
beneficia apenas fundações e associações, excluindo 
do acesso à comunicação uma parcela importante e 
representativa da sociedade. 

Esse projeto de lei faz um reparo histórico, social e 
cultural, pois agora, além de fundações e associações, 
comunidades indígenas e quilombolas também terão o 
direito de operar uma rádio comunitária, produzindo e 
debatendo diariamente, entre outros assuntos, a sua 
própria realidade.

Além disso – o que considero extremamente im-
portante -, o projeto assegura o acesso à liberdade de 
expressão pelos irmãos indígenas e quilombolas via 
rádio comunitária, respeitando peculiaridades, valores 
multiculturais e costumes, pois o nosso objetivo é a 
integração, ampliação e redemocratização dos meios 
de comunicação, que em nosso País ainda se limita a 
poucos grupos empresariais de comunicação. 

O projeto foi apreciado e aprovado nas Comis-
sões de Direitos Humanos e Minorias; Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática; e Constituição 
e Justiça e de Cidadania. Como tramitava em caráter 
conclusivo, foi finalizado, hoje, na Comissão de Edu-
cação e Cultura.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. BILAC PINTO (PR-MG. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, foram muito auspiciosas as notícias divulgadas 
durante o mês de setembro sobre a recuperação do 

Brasil frente à crise mundial que se instalou no ano 
passado. 

Segundo especialistas, os bons fundamentos da 
economia brasileira, bem como as atitudes tomadas 
pelo Governo nos momentos decisivos, explicam por 
que não assistimos a um aprofundamento significativo 
da crise em nosso País. Tais fatos também servem para 
explicar por que o Brasil foi um dos primeiros países a 
dar sinais de retomada do crescimento. 

Apesar dessa saída da crise sem maiores trau-
mas, não podemos deixar de lado o equacionamento 
de soluções para os desafios que se colocarão no fu-
turo próximo e que, se não forem enfrentados de for-
ma adequada, poderão impedir que o País cresça a 
taxas significativas, como outros países com o mesmo 
estágio de desenvolvimento. 

Os desafios envolvem desde questões relaciona-
das à recente valorização do câmbio até à baixa taxa 
de poupança interna, passando pelas dificuldades de 
manter competitivos diversos setores industriais. 

É para esse último aspecto que pretendemos 
chamar a atenção de nossos nobres colegas Parla-
mentares. Num mercado mundial cada vez mais res-
trito, competitivo e exigente, não basta ser capaz de 
tomar medidas quando surgem as crises. 

Há que se buscar, sobretudo, maior capacita-
ção da indústria brasileira, mediante a incorporação 
de novas tecnologias e a introdução de inovações 
nos segmentos produtivos mais importantes. Somen-
te assim podemos nos tornar capazes de competir 
no mercado internacional, ao mesmo tempo em que 
passamos a agregar mais tecnologia às mercadorias 
que exportamos. 

Se não tomarmos as medidas necessárias para 
atingir maior competitividade e maior agregação de 
valor nos bens produzidos no País, vamos entrar num 
perigoso jogo, no qual teremos de desempenhar o 
papel de meros extratores de matérias primas, tendo 
de exportar cada vez maior volume desses produtos 
primários para fazer face ao crescimento da importa-
ção dos bens de capital e de consumo necessários ao 
nosso crescimento e ao atendimento das demandas 
da sociedade brasileira.

É nesse ponto que as políticas nacionais de ci-
ência, tecnologia e inovação fazem a diferença, pois 
não se pode esperar que o aumento da competitividade 
e da agregação de valor aos produtos fabricados em 
determinado país seja possível apenas com a compra 
de tecnologia. 

É preciso reconhecer que, no Brasil, essas polí-
ticas sofreram significativo avanço na última década, 
especialmente quando se passou a reconhecer o seg-
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mento produtivo como relevante ator nos processos de 
desenvolvimento tecnológico e de inovação. 

Com essa mudança de paradigma, passou-se a 
fomentar com recursos governamentais e sem retorno 
projetos executados por empresas, ao mesmo tempo 
em que se intensificou a criação de mecanismos vol-
tados para diminuir o risco inerente a atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Embora essa mudança de rumo tenha sido de 
fundamental importância, ainda não se verificou o es-
perado incremento de projetos de inovação no âmbito 
empresarial, mesmo com a concessão de significativo 
conjunto de incentivos fiscais pelo Estado brasileiro.

Isso se deve a fatores das mais diversas nature-
zas. Merecem destaque, contudo, alguns deles, como 
por exemplo as dificuldades enfrentadas para tornar 
mais acessível para as empresas o instrumento da 
subvenção econômica criado pela Lei de Inovação. 
Essas primeiras dificuldades talvez se devam a fatores 
culturais, uma vez que o fomento do setor de ciência e 
tecnologia sempre esteve voltado para o atendimento 
à demanda das universidades e centros de pesquisa

Houve, portanto, nos últimos anos, com a criação 
dos novos instrumentos, clara necessidade de adaptar 
os mecanismos vigentes e a própria linguagem utilizada 
para atender o novo segmento de usuários. 

Outro possível empecilho que se pode identificar 
é a burocracia envolvida na contratação de projetos 
de empresas que, muitas vezes, não estão aptas do 
ponto de vista jurídico.

Ademais, o contingenciamento e a limitação de 
empenhos de recursos do FNDCT – Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, principal 
fonte de financiamento do setor, impuseram limitações 
à implementação dos novos mecanismos de fomento 
ao setor empresarial.

Essas limitações de ordem financeira também 
tiveram, nos últimos anos, impacto negativo na meta 
de aumentar a participação do setor de ciência e tec-
nologia como um todo no PIB brasileiro, que não pas-
sou, na última década, do patamar de 1%, valor muito 
abaixo dos praticados pela maioria dos países desen-
volvidos.

Os números de outra classificação de países, 
baseada no número de patentes depositadas no escri-
tório de patentes dos Estados Unidos, mostram que o 
Brasil está também distante de países com o mesmo 
nível de desenvolvimento. A título de exemplo, cumpre 
destacar que, no ano de 2008, o Brasil depositou no 
referido escritório número de patentes 15 vezes menor 
do que a China. 

Esse último dado merece uma análise mais acu-
rada para tentarmos entender por que razão estamos 

tão mal classificados nesse quesito, se, ao mesmo tem-
po, encontramo-nos em 10º terceiro lugar no ranking 
de artigos científicos publicados. Tal resultado não se 
deve, portanto, à falta de competência científica. 

A conclusão que podemos tirar dessas observa-
ções é que não basta produzir ciência para avançar 
tecnologicamente e se tornar competitivo no mercado 
internacional. 

Em suma, apesar dos avanços no marco regu-
latório do setor, para os quais esta Casa contribuiu de 
forma decisiva, essa comparação do Brasil com outros 
países do mesmo nível de desenvolvimento leva-nos 
a concluir que o tratamento da ciência, do desenvol-
vimento tecnológico e da inovação em nosso País 
ainda carece de um foco estratégico, que seja capaz 
de alçá-los ao nível de prioridade política compatível 
com sua importância para o desenvolvimento econô-
mico e social. 

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, embora 

a política nacional de informática tenha surgido ainda 
na década de 80, sua verdadeira data de nascimento 
é outubro de 1991, quando foi editada a Lei nº 8.248. 

Existe certo consenso de que a Lei nº 7.232, de 
1984, mais conhecida como a lei de reserva de mer-
cado de informática, trouxe mais prejuízos para o País 
do que benefícios, uma vez que contribuiu para o atra-
so tecnológico das indústrias instaladas no Brasil, que 
não se sentiram suficientemente motivadas a inovar 
devido à falta de concorrência. 

Ademais, naquele período não houve uma políti-
ca de incentivos às exportações, o que fez com que a 
indústria local operasse com baixa escala de produção. 
Como as importações também eram proibidas, os con-
sumidores brasileiros tiveram, durante a vigência da lei, 
de se contentar com produtos obsoletos e caros. 

Assim, meus caros colegas, entendo que a data 
a ser comemorada é aquela na qual se conformou um 
novo modelo de política de informática, baseado na 
Lei nº 8.248, de 1991, e em suas modificações. Neste 
mês de outubro, completam-se 18 anos de sua apro-
vação por esta Casa. 

A nova política de informática, como foi chamada à 
época de sua aprovação, destina-se a regular os bene-
fícios fiscais destinados ao setor, em especial a política 
de redução de Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), tendo como contrapartida o investimento local em 
atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

Os resultados dessa política que se estendeu 
à Zona Franca de Manaus, tratada por outra legisla-
ção – a Lei nº 8.387/91 -, apresentam números muito 
expressivos. 
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De 1995 a 2001, o setor criou no País cerca de 
100 mil postos de trabalho, e o número de empresas 
de informática cresceu 30%, gerando um receita de 10 
bilhões de dólares. Desse total, 5,7 bilhões de dólares 
referem-se a hardware; 3,5 bilhões de dólares, a servi-
ços; e 1,4 bilhão de dólares, a software comercial. 

Devido à crescente convergência entre o setor 
de informática e o setor de telecomunicações, a políti-
ca de incentivos da Lei nº 8.248 foi estendida a todo o 
segmento industrial ligado à Tecnologia de Informática 
e Comunicação – TIC. 

A política industrial de informática afeta, portanto, 
desde a manufatura de equipamentos de tratamento 
digital da informação, de seus componentes, partes e 
peças, a produção de equipamentos para a montagem 
da infraestrutura das redes de telecomunicações, de 
aparelhos terminais até a fabricação de equipamentos 
digitais para apresentação de áudio, vídeo e aqueles 
voltados para o entretenimento. 

Olhando o setor industrial das TICs como um 
todo, verificamos que os números são ainda mais po-
sitivos, pois ele agregava, em 2006, segundo o IBGE, 
cerca de 2 mil empresas. As atividades industriais do 
setor das TICs obtiveram em 2006, segundo o IBGE, 
receita líquida da ordem de 65 bilhões de reais – cerca 
de 2,2% do PIB brasileiro. 

O País transformou-se, assim, em importante 
produtor de computadores destinados ao consumidor 
final e também ocupa posição privilegiada na fabrica-
ção de telefones celulares. Devido, também, à recente 
política governamental de apoio à popularização dos 
computadores e à vertiginosa expansão havida nos 
serviços de telefonia móvel celular, o Brasil coloca-se, 
atualmente, como o quinto maior mercado de bens de 
consumo de informática e o terceiro mercado consu-
midor de aparelhos celulares.

Quanto aos empregos gerados, as atividades in-
dustriais de TIC empregam cerca de 175 mil pessoas, 
com um gasto anual de cerca de 6,7 bilhões de reais 
em salários, segundo dados do IBGE. 

No que se refere às contrapartidas, os resultados 
também parecem muito promissores, pois, além de se-
rem obrigadas a aplicar 2,5% do seu faturamento bruto 
no mercado interno, em atividades próprias de pesqui-
sa e desenvolvimento em tecnologias da informação 
e comunicação, as empresas que recebem incentivos 
da Lei de Informática têm de aplicar percentual um 
pouco menor – cerca de 1,8% -, mediante convênios 
com centros de pesquisa e instituições de ensino. Essa 
última obrigação vem viabilizando, ao longo dos anos, 
uma frutífera aproximação entre as empresas de TIC 
e o setor acadêmico. 

Ainda no âmbito das contrapartidas, cabe às em-
presas depositar trimestralmente 0,5% do seu fatura-
mento bruto no mercado interno no Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – FNDCT. 
Tais recursos são programados no orçamento numa 
categoria específica denominada Fundo Setorial de 
Informática e somente podem ser destinados a pro-
jetos de pesquisa e desenvolvimento e à capacitação 
de recursos humanos em tecnologias da informação 
e comunicação. 

No período de 2002 a 2008, segundo dados do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, o Fundo Setorial de 
Informática arrecadou cerca de 253 milhões de reais.

Por enquanto, parece que os incentivos estão 
sendo capazes de manter a indústria atualizada e 
competitiva. Apesar de ter sofrido um pouco com a 
crise mundial que se instalou no ano passado, o setor 
já demonstra sinais de recuperação. 

Por essas razões, mais uma vez, temos somente 
motivos para comemorar mais um ano de aprovação 
da Lei nº 8.248, de 1991. 

Tratarei de outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Santa Rita 

do Sapucaí, Município do sul de Minas Gerais, alcan-
çou justo reconhecimento em todo o País por oferecer 
ensino técnico e superior de alta qualidade, estimular 
o empreendedorismo inovador e sediar o Vale da Ele-
trônica. Agora, ganha um novo motivo de orgulho, com 
a conquista, pela Escola Estadual Dr. Luiz Pinto de Al-
meida, da primeira colocação entre os estabelecimen-
tos mineiros e um lugar entre os 6 finalistas do Prêmio 
Nacional de Referência em Gestão Escolar.

Já em sua décima edição, o concurso é promovido 
pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, 
em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Muni-
cipais de Educação, a UNESCO e a Fundação Roberto 
Marinho, contando ainda com o apoio da Embaixada 
dos Estados Unidos, do Movimento Brasil Competitivo, 
da Gerdau e do Compromisso Todos pela Educação. 
Seu objetivo é incentivar o desenvolvimento de uma 
cultura de autoavaliação escolar e o processo de me-
lhoria contínua da escola.

No dia 11 de novembro, em solenidade durante 
o Seminário de Gestão Escolar, programado para Bra-
sília, com transmissão ao vivo pelo Canal Futura, será 
apontada, entre as 6 escolas finalistas, a ganhadora 
do Prêmio Destaque Brasil.

Além da Escola Estadual Dr. Luiz Pinto de Almei-
da, permanecem na disputa instituições de Rio Bran-
co (Acre), Lucas do Rio Verde (Mato Grosso), Campo 
Grande (Mato Grosso do Sul), Quixaba (Pernambuco) 
e Dianópolis (Tocantins). É claro que todas já podem 
considerar-se grandes vencedoras, pela posição rele-
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vante obtida num certame de tal importância, que atrai 
milhares de inscrições em todo o País.

Como primeira colocada na fase estadual, a Es-
cola Dr. Luiz Pinto de Almeida faz jus à láurea de Re-
ferência Nacional em Gestão Escolar, e sua diretora, 
Mônica Flores de Carvalho Ribeiro, ao diploma de Líder 
Nacional em Gestão Escolar, com direito a participar 
de um intercâmbio nos Estados Unidos para conhecer 
outros projetos educacionais.

A notícia motivou uma bonita comemoração na 
Escola Dr. Luiz Pinto de Almeida. Toda a comunidade 
reuniu-se no pátio. Alunos choraram de emoção, pro-
fessores soltaram foguetes. A todo momento foram 
ressaltados, entre as principais razões do prêmio, a 
gestão compartilhada e o comprometimento de toda 
a equipe.

A escola tem 1.230 alunos, e aproximadamente 
350 candidatos esperam vagas. Apesar das naturais 
mudanças na equipe diretiva ao longo dos anos, o tra-
balho permanece voltado para a busca da qualidade de 
ensino, valoriza muito a participação dos pais e de vo-
luntários e registra o cumprimento efetivo do calendário, 
sem aulas vagas nem dispensa de turma por falta de 
professor. Como diz sua diretora, “não se perde tempo 
na Escola Estadual Dr. Luiz Pinto de Almeida”.

Mesmo antes do prêmio, essa dedicação de pro-
fessores e funcionários, o foco na qualidade e a partici-
pação efetiva da comunidade já chamavam a atenção 
para a escola. Não por acaso, ela recebe apoio de ou-
tras entidades do Município, como a tradicional Escola 
Técnica de Eletrônica, e participa de vários projetos 
de melhoria orientados pela Secretaria Estadual de 
Educação. Também oferece, no contraturno, ativida-
des complementares, como canto coral, escolinha de 
esportes, aulas de dança e informática.

Os resultados são consistentes. Saliento um de-
les: todos os alunos com idade até 8 anos já sabem 
ler, o que, é claro, facilita muito o aprendizado nos 
anos seguintes.

Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, a Escola Estadual Dr. Luiz Pinto de Almeida torna-
se exemplo nacional, envaidece Santa Rita do Sapucaí 
e Minas Gerais e descortina novas perspectivas – até, 
quem sabe, dentro de poucas semanas, a conquista 
do laurel máximo, o Prêmio Destaque Brasil.

Estaremos torcendo, sem dúvida, pois é com 
gestão de qualidade que se constrói a educação que 
todos almejamos.

Parabéns à direção, aos professores e aos funcio-
nários da Escola Estadual Dr. Luiz Pinto de Almeida!

Parabéns aos alunos e a seus pais, que fazem 
parte desse trabalho!

E parabéns a Santa Rita do Sapucaí, mais uma 
vez reconhecida, com justiça, em nível nacional.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/
PSB-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, a violência tem atingido 
níveis crescentes e por demais preocupantes no País, 
principalmente nos grandes e médios centros urbanos, 
em decorrência de inúmeros fatores que precisam ser 
devidamente enfrentados pelos poderes públicos e até 
mesmo por toda a sociedade. A questão do tráfico de 
drogas situa-se entre as principais razões da ocorrên-
cia de crimes contra a pessoa e o patrimônio, confor-
me demonstram os mais recentes registros policiais, 
segundo os quais grande parte desses atentados é 
praticada ou por traficantes ou por consumidores de-
pendentes sob o efeito de cocaína ou de crack, droga 
com preço mais acessível e que, em menos tempo, 
leva à completa destruição psicológica, mental e so-
cial do usuário.

Tudo isso a despeito da heroica atuação das cor-
porações de policiais civis e militares no combate ao 
crime e ao tráfico de drogas, em que esses profissio-
nais da segurança colocam em risco a própria vida, 
sob condições muitas vezes desfavoráveis de trabalho 
e de remuneração. 

A propósito, Sr. Presidente, desejo prestar justa 
homenagem à Polícia Militar de Pernambuco, cujos 
esforços e determinação em garantir a segurança pú-
blica no Estado já produzem resultados importantes, 
com a diminuição, nas estatísticas entre 2006 e 2009, 
de vários indicadores referentes a homicídios, furtos e 
roubos de veículos e a assaltos a pessoas na cidade 
do Recife. Em breve, farei pronunciamento detalhan-
do e analisando a atuação da Polícia Militar de Per-
nambuco, bem como sobre os índices que apontam 
diminuição de ocorrências em função do seu trabalho 
diuturno nas ruas e em defesa da sociedade. 

Mas uma causa fundamental para a presente si-
tuação de extrema violência em todo o País, o que tem 
motivado aumento de insegurança na população, é o 
fato de que muitos dos autores desses novos crimes, 
sobretudo quanto aos de caráter de perversidade, por 
exemplo, assalto seguido de morte e, não raro, de ver-
dadeira tortura às vítimas, são pessoas condenadas 
pela Justiça, mas que, por força do instituto da pro-
gressão de pena, acabam cumprindo reduzido tempo 
em instituição prisional, retornam às ruas e praticam 
novos e graves delitos.

O instituto da progressão da pena está associa-
do, evidentemente, ao princípio da ressocialização 
que deve nortear o sistema carcerário para atender ao 
sagrado direito de retorno ao convívio social dos que, 
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tendo cumprido a determinação da sentença condena-
tória, estariam aptos a retomar a vida de forma regular 
na convivência com familiares, amigos e os diferentes 
grupos sociais da sua comunidade. As próprias institui-
ções da estrutura judiciária nacional têm desenvolvido 
esforços no sentido de possibilitar aos condenados a 
obtenção de oportunidades ao deixarem a prisão. O 
Programa Começar de Novo, do Conselho Nacional de 
Justiça, constitui exemplo significativo da preocupação 
em se superar as dificuldades determinadas pelo pre-
conceito e pelas restrições enfrentados por ex-detentos 
no propósito de reingresso na sociedade.

Lamentavelmente, no entanto, verifica-se hoje 
absoluta distorção em muitos casos de progressão 
de pena, uma vez que criminosos reincidentes, ban-
didos perigosos, tão logo recebem o benefício pas-
sam a agir com inteira frieza e crueldade, matando, 
roubando, destruindo famílias e espalhando o pânico 
nas comunidades.

Não há dúvidas, portanto, de que uma das prin-
cipais razões da onda de violência está relacionada ao 
que prevê o art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984, a Lei de Execução Penal, ao estabelecer que o 
preso, após cumprir um sexto da pena, poderá ser co-
locado em regime mais brando, como o semiaberto, ou 
mesmo o da plena liberdade. Quase que diariamente a 
sociedade brasileira assiste, entre incrédula e revoltada, 
a decisões de magistrados que, com base no referido 
dispositivo, proporcionam a liberdade a criminosos 
considerados perigosos, os quais deveriam ser man-
tidos em regime fechado por tempo compatível com o 
determinado na sentença que o condenou.

Desse modo, apresento neste momento projeto 
de lei que objetiva alterar o art. 112 da Lei de Exe-
cução Penal, no sentido de que a possibilidade do 
regime de progressão, hoje prevista quando do cum-
primento de apenas um sexto da pena, possa ocorrer 
somente depois que o condenado cumprir a metade 
do tempo fixado na sentença condenatória, mantidas 
as exigências do bom comportamento e da avaliação 
feita pelo juiz.

Entendo que, dessa forma, o projeto mantém o 
princípio da progressão da pena, mas não proporciona 
aos sentenciados de maior periculosidade as facilida-
des decorrentes do atual texto do dispositivo legal, que 
lhes permite permanecer por tempo absolutamente 
irrisório na cadeia e logo voltar à prática do crime, da 
violência e da barbárie contra a sociedade. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
manhã de hoje foi muito importante para esta Casa. 

Como fruto de entendimento suprapartidário, a matu-
ridade político-eleitoral falou mais alto e conseguimos 
aprovar o Projeto de Lei 3.931, de 2008, obrigando a 
União a reconhecer sua responsabilidade sobre os atos 
que culminaram com a destruição da sede da UNE – 
União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro.

Independentemente dos 30 milhões de reais que 
serão repassados à UNE, para que possa reconstruir 
suas instalações, o reparo maior tem cunho moral. 
Isto porque, durante o período da ditadura militar, a 
UNE era uma das poucas instituições providas da 
coragem necessária para enfrentar a repressão, que 
nunca mais voltará a configurar as páginas da história 
do nosso País.

Desde que fui chamado para liderar este proces-
so, criando o projeto de lei e dialogando com todas 
as partes, para o bom atendimento de seus objetivos, 
sabíamos que seria uma luta muito forte, mas que pre-
cisávamos ter ao lado o bom senso necessário para 
recuperar esse dano.

Por isso, Presidente, gostaria de cumprimentar 
todos os Deputados, de todos os partidos, de todos 
os posicionamentos apresentados durante a discussão 
do tema. Cumprimento, em especial, os estudantes 
brasileiros, desta e das gerações anteriores, aqueles 
que viveram os momentos trágicos de 1964, os vie-
ram após o restabelecimento da democracia e os que 
hoje desfraldam a bandeira das boas relações, tendo 
a história da UNE como referência. 

Como disseram os estudantes em suas várias 
manifestações, a UNE está definitivamente de volta 
a sua casa.

Era esse o registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
 O SR. ALBANO FRANCO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra. 
O SR. ALBANO FRANCO (PSDB-SE. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ao longo da minha vida públi-
ca, sempre dediquei parte das ações que desenvolvi 
para incentivar o esporte, pois entendo ser essa ativi-
dade relevante no processo educativo dos jovens, no 
estímulo às competições, aos desafios, e na melhoria 
das condições físicas e psíquicas do indivíduo, além 
de proporcionar lazer e alegria para a população de 
modo geral. 

Quando presidi a CNI, estimulei a prática das 
mais variadas modalidades desportivas, através do 
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SESI. Quando governei o Estado de Sergipe, cons-
truí vários ginásios de esportes, não só nos bairros 
de Aracaju, mas também nas escolas e no interior, e 
prestigiei principalmente o futebol sergipano.

Nesta semana, sinto-me feliz por ver que um 
dos grandes clubes do meu Estado, o Clube Esportivo 
Sergipe, comemora o seu primeiro centenário, irmão 
do Clube Esportivo Cotinguiba, que infelizmente, não 
participa mais do futebol sergipano. 

O Sergipe deu prosseguimento à sua trajetória de 
vitórias e à missão de levar a alegria aos sergipanos 
e à sua torcida. Seus atletas se esforçam para melho-
rar suas condições físicas, com bastante luta, e seus 
dirigentes, desde o tempo de Zoroastro Rodrigues, o 
Zozó, até hoje, com o trabalho e a dedicação da equi-
pe do Motinha, vem trabalhando com muito sacrifício, 
desenvolvendo um futebol civilizado, técnico e acima 
de tudo disciplinado. 

Meu Estado tem orgulho desse clube. Sua cor 
vermelha simboliza a garra dos seus atletas.

Neste primeiro centenário do Clube Esportivo Ser-
gipe, cumprimento todos os times sergipanos, desejan-
do que o futebol da minha terra cresça cada vez mais. 
Por isso, abraço os que fazem esse clube centenário 
pelo exemplo, pela fibra e pela persistência dos seus 
atletas, pela sua torcida e pelos seus dirigentes.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Dando início ao Grande Expediente, concedo 
a palavra à Deputada Lídice da Mata.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB-BA. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, será realmente possível juntar eficiência admi-
nistrativa, planejamento estratégico, serviços públicos 
de boa qualidade e gestão democrática? 

A eleição do Governador Jaques Wagner, em 
2006, colocou essa questão na ordem do dia da nos-
sa Bahia. 

Se o resultado eleitoral em primeiro turno surpre-
endeu muitos institutos de pesquisa e observadores 
políticos, para nós representou, na verdade, o ápice 
de um longo processo histórico, político e social, mar-
cando uma nova etapa na história do Estado.

As eleições de 2006 representaram o completo 
esgotamento de um modelo econômico concentrador 
e de uma forma de gestão centralizadora, consolidada 
no período do regime militar. 

Maior que a França em território, com um Produto 
Interno Bruto superior à soma do de 3 ou 4 países da 
América do Sul e um litoral com mais de mil quilôme-
tros, a Bahia nunca logrou ser inteira. A constituição 
de enclaves desvinculados, econômica e socialmen-
te, dos entornos onde as atividades econômicas se 

implantaram marcou o desenvolvimento econômico 
do Estado. 

A Bahia não conseguiu se fazer continente, e, 
sim, arquipélago. Sertão e litoral de costas um para 
o outro, numa geografia econômica, social e cultural 
fracionada. 

Diamantes e ouro da Chapada Diamantina iam 
direto para a França. Cacau e seus cacauicultores 
saíam de Ilhéus para a Europa e o Rio de Janeiro. O 
gado e a produção agrícola de Barreiras e de todo o 
oeste estavam mais ligados a Goiás, Rio e São Pau-
lo que a Salvador. O Rio São Francisco, correndo em 
seu maior trecho no território baiano, mais nos dividia 
do que nos unia. 

A decantada força de antigos líderes não foi su-
ficiente para impedir que a sede da CHESF ficasse 
em Pernambuco, a da CODEVASF em Brasília, a da 
SUDENE em Recife e a do Banco do Nordeste, cria-
do pelo grande planejador baiano Rômulo Almeida, 
em Fortaleza. 

Enclaves econômicos e fraquezas políticas combi-
naram-se para acentuar a fragmentação. Mesmo quan-
do da implantação do polo petroquímico, atividade de 
ponta na área industrial, manteve-se a característica 
do enclave econômico. 

Claro que tivemos exceções mais integradoras, 
como o petróleo e a PETROBRAS, e algumas poucas 
vias rodoviárias que atraem para Salvador parte dos 
grãos produzidos no oeste. Mas a regra geral tem sido 
a da formação de enclaves. 

Mesmo no turismo, atividade econômica moder-
na por excelência e que gera 1 em cada 9 empregos 
do mundo, esta marca negativa do desenvolvimento 
econômico baiano é também visível. 

Nossos polos turísticos criaram-se, ou foram 
criados sem articulação com as economias do entor-
no ou regionais. Anula-se, assim, o benefício do seu 
caráter de produto de exportação, tendo que importar 
tudo o que consome para se realizar como atividade 
econômica. 

Porto Seguro, por exemplo, tem 40 mil leitos e 
importa de outras regiões, Estados ou países tudo o 
que lá se bebe, se come, se veste e tudo o que com-
põe os seus hotéis e restaurantes. Morro de São Paulo 
desalojou os pescadores da orla e implantou uma rede 
de hotéis e pousadas que importa tudo. Até a Praia do 
Forte, que ostenta um maior grau de integração so-
cial com o aproveitamento da mão de obra local e de 
sustentabilidade ambiental, importa de Pernambuco 
80% dos mariscos que consome e 49% dos móveis 
e utensílios dos seus hotéis também vêm de fora do 
Estado ou do Brasil.
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As cadeias produtivas de quase todos os seg-
mentos econômicos da Bahia são frágeis e incom-
pletas. Nosso empresariado teve o seu ímpeto em-
preendedor inibido por uma liderança política fraca 
nacionalmente, mas dura e forte no espaço político e 
econômico baiano. 

Por vezes inchada e por outras ineficiente, a ad-
ministração pública deteriorava-se em todas as áreas 
dos serviços públicos essenciais. As precárias relações 
de trabalho, a ausência de concursos públicos e o uso 
político dessas funções contribuíam decisivamente para 
a perpetuação desse quadro dramático. 

Alguns setores do Estado eram ilhas de compe-
tência técnica, outros funcionavam como cabide de 
empregos, enquanto a grande maioria dos servido-
res públicos – policiais, professores e profissionais da 
saúde – recebiam salários degradantes, inferiores ao 
mínimo pago em todo o País. 

Na saúde, a cobertura do Programa de Saúde da 
Família era a mais baixa do Nordeste, o percentual de 
gestantes sem nenhuma consulta pré-natal alcançava 
cerca de 10% das grávidas e o número de crianças 
nascidas vivas abaixo do peso era o segundo pior de 
toda a Região Nordeste em 2005. Na educação, mais 
de 2 milhões de baianos eram analfabetos, os índices 
de evasão e repetência no ensino fundamental, eleva-
dos, e a oferta de vagas no ensino profissionalizante 
era de apenas 4 mil vagas em 2006 para todo o Es-
tado da Bahia.

A mesma precariedade das áreas de saúde e 
educação também se verificava nas políticas públicas 
de trabalho, emprego e renda. Não foi por acaso que 
Salvador e sua região metropolitana figuraram por 
muitos anos como a Capital brasileira do desemprego. 
Ações estratégicas básicas, como a intermediação de 
mão de obra, eram desprezadas. A economia solidá-
ria, uma das políticas públicas mais consagradas no 
mundo para geração de novos postos de trabalho, me-
receu, no último ano do Plano Plurianual 2003-2007, 
a modesta cifra de 210 mil reais. 

Na infraestrutura, o quadro também era desola-
dor. Em janeiro de 2007, 90% das estradas baianas 
apresentavam situações péssimas ou ruins de trafega-
bilidade, aprofundando ainda mais as desigualdades 
inter-regionais, mantendo o semiárido isolado, distante 
da malha viária e pouco competitivo economicamen-
te, condenando, assim, 6,5 milhões de baianos do 
semiárido à estagnação econômica e social. A con-
centração das atividades econômicas nos extremos 
do território da Bahia, beneficiados pela possibilidade 
de escoar produtos por outros Estados, estimulou a 
evasão de receitas e inviabilizou maiores investimen-
tos no Estado. 

Apesar da existência do Plano Estratégico de 
Logística, o sistema de transporte intermodal foi in-
viabilizado porque, além da degradação do modal ro-
doviário, as ferrovias baianas privatizadas no Governo 
FHC, com o apoio entusiasmado do Governo da Bahia, 
foram sucateadas. 

Assim é que os avanços sem dúvida obtidos na 
industrialização, com o polo petroquímico, na siderur-
gia, no turismo e na recente indústria automobilística 
foram extremamente relativizados pelo atraso social e 
pelo baixo rendimento da administração estadual no 
atendimento das demandas básicas do povo baiano.

Esse modelo rompeu com toda a tradição de pla-
nejamento estratégico como instrumento de desenvolvi-
mento econômico e social da Bahia, iniciada nos anos 
50, com a criação do Conselho de Desenvolvimento 
do Estado e da Comissão de Planejamento Econômi-
co – CPE, em 1955. Naquela época, buscava-se uma 
clara relação entre o contexto, as potencialidades e as 
propostas de políticas públicas e de ação para que os 
objetivos delineados fossem alcançados. 

As criações do Centro Industrial de Aratu e do 
Complexo Petroquímico de Camaçari foram importantes 
realizações nascidas dessas concepções, um planeja-
mento que previa o desdobramento e o fortalecimento 
de cadeias produtivas e a articulação social.

O avanço e a consolidação do processo de in-
dustrialização, ocorridos entre as décadas de 50 e 80, 
implicaram em uma mudança significativa na estrutura 
do poder estadual, rompendo com a sua feição agro-
exportadora.

A característica fundamental desse modelo de 
crescimento foi a concentração na produção de ma-
térias-primas e insumos básicos complementares à 
economia do Sudeste e a pouca integração com o 
restante da economia local. A elevada preponderância 
do setor químico, cuja participação nos anos 80 era de 
cerca de metade do valor agregado bruto da produção 
industrial, constituiu uma evidência do nível de concen-
tração produtiva estadual. Além de pouca diversidade, 
a indústria concentrou-se na região metropolitana de 
Salvador e, por ser de capital intensivo, resultou em 
baixo grau de geração de emprego.

A reorganização da estrutura econômica e produ-
tiva do Estado, vivenciada nos anos 90 até os primei-
ros anos do século XXI, reflete, por um lado, um novo 
modelo econômico brasileiro marcado por espasmos 
que alcançaram novos patamares e que resultam na 
estabilidade da inflação e retomada do financiamento 
externo, principalmente a partir de 2003, e, de outro, 
na implantação, por parte do Governo Estadual, de 
uma agressiva política de atração de investimentos 
com base nos incentivos fiscais, que contou com a 
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oportunidade de redirecionar, do Rio Grande do Sul 
para a Bahia, a implantação da Ford.

Nesta nova fase, foram implantadas novas in-
dústrias de pequeno porte de segmentos produtivos 
de bens finais, que se localizaram não apenas na re-
gião metropolitana de Salvador, mas também em ou-
tras regiões do Estado, a exemplo da instalação das 
indústrias de calçados e de confecções no sudeste e 
no Recôncavo Baiano.

Todavia, os efeitos esperados não se mostraram 
significativos. A instalação da indústria de grande porte 
não acarretou o desenvolvimento em rede de seus ar-
ranjos produtivos à montante e à jusante. Os impactos 
da Ford sobre a estrutura econômica estadual, interna-
lizando no Estado diversos segmentos da sua cadeia 
produtiva, bem como os resultados das florestas de 
eucalipto, não atingiram os efeitos esperados, assim 
como não aconteceu a produção de bens finais a partir 
das indústrias intermediárias do Complexo Petroquí-
mico de Camaçari. 

As eleições de 2006 representaram, ao mesmo 
tempo, o esgotamento desse modelo econômico e so-
cial e a ascensão de um novo conjunto complexo de 
forças sociais e políticas, ainda que em aliança com 
dissidências tradicionais, com destaque para a clas-
se operária nascida no Polo de Camaçari e uma nova 
classe média urbana mais independente e crítica das 
relações fisiológicas e de cooptação praticadas pela 
antiga situação. 

Essas forças tiveram condições de apresentar um 
novo projeto para a Bahia. O Governador Jaques Wag-
ner é filho direto dessa conjugação política e econômica 
do nosso Estado. Um dos principais líderes, Presiden-
te do Sindicato dos Petroquímicos, surge juntamente 
com diversas outras lideranças para apresentar essa 
decadência do setor químico do nosso Estado e a ne-
cessidade de renovação do parque industrial baiano.

Enxergou, a maioria da população baiana, que 
a conjunção das mudanças protagonizadas pelo Go-
verno do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a 
eleição de um governo estadual alinhado com esse 
movimento nacional poderia proporcionar o acúmulo 
de forças necessárias para uma virada definitiva na 
página de nossa história rumo a um novo modelo de 
desenvolvimento para a Bahia.

Ciente dessa imensa responsabilidade, o Gover-
nador Jaques Wagner retoma a ideia do planejamento 
estratégico da Bahia, implicando em um conjunto de 
novas responsabilidades e de novas prioridades de 
governo. Um planejamento de longo prazo, apoiado 
em 3 eixos de ação: construir uma nova infraestrutura 
logística, reduzir o passivo social do Estado e priorizar 
os territórios mais pobres do semiárido.

O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputada Lí-
dice da Mata, no momento em que V.Exa. se reporta 
especificamente à situação de seu Estado, a Bahia, e 
faz uma referência ao apoio do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, eu diria a V.Exa. que a sinalização mais 
perfeita dessa preocupação do Presidente com o Nor-
deste brasileiro esteve presente agora, nesta viagem 
por S.Exa. empreendida, juntamente com a Chefe da 
Casa Civil e o nosso colega Ciro Gomes, num trabalho 
de inspeção às obras de integração do Rio São Fran-
cisco. Portanto, como cearense – nordestino, portanto 
-, ofereceria o meu testemunho de que o Presidente 
da República tem tido esta sensibilidade de, com sua 
presença, estimular a realização de um projeto ousa-
do. E nós, do Nordeste, sobretudo daquela faixa mais 
diretamente favorecida, nos sentimos estimulados a 
apoiar essa iniciativa que será a redenção econômica 
daquela faixa territorial do País. Cumprimento V.Exa.

A SRA. LÍDICE DA MATA – Muito obrigada.
Essa decisão do Governador de retomada do 

planejamento estratégico do Estado significa o res-
gate histórico e a transformação em ação do acervo 
intelectual acumulado por Rômulo Almeida, Pinto de 
Aguiar – o do enigma baiano -, Milton Santos, Tha-
les de Azevedo, Vasco Neto e tantos outros que, no 
passado, lutaram para construir na Bahia um modelo 
de desenvolvimento integrado por todas as suas re-
giões e em benefício de seu povo; significa a retoma-
da da proposta daqueles que escreveram os planos 
de Governo de Waldir Pires, que organizaram a sua 
campanha vitoriosa e que sonharam com uma nova 
revolução baiana.

A concepção ideológica dessa nova estratégica 
econômica da Bahia tem como alicerce um novo modelo 
de desenvolvimento que visa transformar a sociedade, 
apoiado na governança solidária e democrática, o que 
reflete uma mudança no relacionamento do governo 
com a sociedade, fundado nos princípios da ética, da 
transparência, do controle social, da democracia com 
participação e diálogo social, na efetividade, transver-
salidade e regionalização. 

Na construção dessa estratégia de desenvolvi-
mento econômico, foi necessária a definição de macro-
objetivos bem delineados, tais como o desenvolvimen-
to econômico sustentável, a busca do crescimento da 
nossa economia, o apoio ao crescimento de pequenos 
empreendimentos, a garantia do emprego e da distri-
buição de renda, a preservação do equilíbrio socioter-
ritorial e da qualidade de vida da população. 

Todas as realizações do Governo passam ago-
ra a perseguir diretrizes estratégicas objetivamente 
defendidas, como dinamizar a indústria, o comércio, 
os serviços e o turismo, desenvolver o semiárido, de-
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senvolver vocações regionais, dinamizar a agricultura 
familiar e a agroindústria, recuperar a infraestrutura e 
a logística, fortalecer a base científica e tecnológica. 
É a Bahia integrada com a economia nacional e inter-
nacional para promover o desenvolvimento social. É 
a Bahia integrada em si mesma. 

Nascem desses objetivos estratégicos os gran-
des projetos e ações do Governo, como a construção 
da ferrovia de integração Bahia Oeste/Leste, que vai 
gerar mais de 10 mil empregos e facilitará o escoa-
mento de grãos, minérios de ferro e seus derivados, 
biocombustíveis, fertilizantes e derivados do petróleo, 
ligando o Estado de um extremo a outro, servindo de 
alternativa para o escoamento da produção graneleira 
do Centro-Oeste do País, do oeste baiano e do minério 
de ferro em Caetité.

Esse empreendimento será de fundamental im-
portância para ligar a Bahia com o Brasil, com a América 
do Sul, dada a sua continuidade, e com o mundo, se 
chegarmos ao Oceano Pacífico. A Bahia será, assim, 
um dos principais eixos de integração leste/oeste.

Também será implantado o sistema BA-093, que 
compreende a região metropolitana de Salvador, com 
reflexos, inclusive, para o recôncavo sul e o litoral nor-
te. Juntas, essas regiões representam 56% do PIB do 
Estado. A reestruturação rodoviária do sistema atin-
girá 125 quilômetros de extensão e a implantação do 
sistema consolidará a integração dos principais polos 
industriais do Estado: Candeias, Camaçari e Centro 
Industrial de Aratu (CIA). 

Visando a constituição de um sistema intermodal 
de transporte moderno e proporcionar a integração do 
litoral com o interior do Estado, há iniciativas como a 
construção do novo porto sul e do novo aeroporto de 
Ilhéus, a ampliação e modernização do complexo por-
tuário da Baía de Todos os Santos, a recuperação da 
hidrovia do São Francisco, entre outras intervenções.

A malha rodoviária estadual foi restaurada em 
mais de 1,7 mil quilômetros e mais 1,4 mil estão em 
andamento, tendo ainda realizado melhorias de trafe-
gabilidade em cerca de 30 mil quilômetros.

Testemunho eloquente da colaboração entre o 
Governo do Presidente Lula e o Governo Wagner, a 
Medida Provisória nº 462, de 2009, que votamos há 
poucos dias, incluiu o Porto de Ilhéus na relação dos 
portos do Plano Nacional de Viação (PNV) e viabilizou 
a implantação de um polo naval na Bacia do Iguape. 
Com um investimento de aproximadamente 1 bilhão 
de reais, o Porto Sul será construído em Ponta de Tu-
lha, ao norte de Ilhéus, mediante estudos ambientais, 
e transformará o município em uma das principais ci-
dades portuárias do País e da Bahia.

A nova saída portuária do litoral sul do Estado 
vai potencializar, sobretudo, o escoamento da soja das 
regiões centro-oeste e oeste do Estado, ligando-se à 
Ferrovia Leste-Oeste. Dessa forma contribuirá para a 
recuperação da economia regional, permitindo também 
a ampliação de atividades econômicas como minera-
ção, agricultura e comércio. Além disso, o Porto Sul fará 
parte de um novo complexo logístico de Ilhéus, que 
inclui também a construção da Ferrovia Leste-Oeste, 
a duplicação da BR-451, a construção do Aeroporto 
Internacional, de uma Zona de Processamento de 
Exportações – ZPE e do Gasoduto Sudeste-Nordeste 
– GASENE, além das enormes potencialidades turís-
ticas da região.

A via expressa portuária Baía de Todos os Santos, 
considerada a maior intervenção de estrutura viária de 
Salvador nos últimos 30 anos, faz parte do Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC e vai ajudar a 
desafogar o tráfego nos principais pontos de gargalo 
do trânsito de Salvador, como a Rótula do Abacaxi. 
Além disso, ela formará um novo acesso da BR-324 
ao Porto de Salvador, para facilitar o escoamento de 
carga para importação e exportação, consolidando, 
portanto, a região metropolitana como uma área de 
oferta de serviços e de logísticas indispensáveis ao 
crescimento econômico do Estado.

Projetos como o Água para Todos, que já benefi-
cia cerca de 2 milhões de baianos, e o Luz para Todos, 
que já realizou, só na Bahia, mais de 345 mil obras 
de eletrificação, representam passos concretos na in-
corporação da população mais pobre do nosso Esta-
do aos direitos mínimos de cidadania, com impactos 
diretos na saúde e na qualidade de vida. No início do 
programa, apenas 28% da população baiana da área 
rural tinham acesso à energia elétrica, hoje este índice 
já chega a 80% dos habitantes. 

No âmbito da geração de emprego e renda, as 
ações do Governo Wagner apresentam resultados 
expressivos. Entre 2006 e 2008, o emprego com car-
teira assinada teve incremento de 7,9% e a taxa de 
desemprego caiu 1,7%. Importante avanço foi regis-
trado na taxa de trabalho da criança e do adolescente 
(10 a 14 anos), que caiu 10,8%.O rendimento médio 
aumentou 26,2%. 

Destaque-se que esses resultados têm sido sem-
pre superiores às médias nacionais e regionais. 

Se comparado somente com o ano de 2007, o 
mercado de trabalho registrou um considerável in-
cremento na ocupação baiana, da ordem de 330 mil 
postos, o que significa uma variação de cerca de 5%, 
enquanto, no Brasil, a variação foi de 2,8%. Esse in-
cremento da ocupação verificado na Bahia entre 2007 
e 2008 corresponde a 54% de toda a ocupação gera-
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da no âmbito da Região Nordeste, que foi de 609 mil 
ocupações. 

A dinâmica que a construção civil baiana apre-
sentou no auge da crise contrasta com a que prevale-
ceu nacionalmente. No primeiro trimestre deste ano, o 
setor foi o que mais cresceu no Estado, com taxa em 
torno de 6%, enquanto, no Brasil, houve uma retração 
de quase 10% no PIB do setor. 

Essa expansão vem do acerto das políticas do 
Governo Federal de incentivo à construção civil. Nunca 
se investiu tanto em habitações populares, saneamento 
e obras de infraestrutura na Bahia e no País, a exem-
plo dos programas habitacionais incorporados hoje 
pelo Governo do Estado através do Dias Melhores, do 
Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social 
(PHS), do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social (FNHIS) e do Minha Casa, Minha Vida. 

A Bahia começa a resgatar sua dívida secular 
com os baianos e baianas do nosso semiárido com o 
Programa Terra de Valor, para o qual o Estado destinou 
1 bilhão, 120 milhões de reais. Com o objetivo geral de 
efetivar o desenvolvimento socioeconômico sustentável 
do semiárido, o programa diminui suas desigualdades 
regionais e promove justiça social a todos. 

Trata-se de um programa totalmente integrado 
ao atual planejamento estratégico do Estado da Bahia 
e articulado, operacional e institucionalmente, com as 
demais ações que se realizam nas suas diversas regi-
ões, não só por parte dos Governos Federal, Estadual 
e municipal, como também da iniciativa privada. 

Em seus objetivos específicos, o programa visa 
promover o desenvolvimento a partir de ações gover-
namentais articuladas que possibilitem, até 2010, a 
melhoria da qualidade de vida e a inclusão no desen-
volvimento da população do semiárido; a valorização 
do seu potencial humano; a ampliação e qualificação 
dos seus serviços básicos; a melhoria da infraestrutura 
e o fortalecimento dos seus arranjos produtivos. 

Como estratégia para a implantação do progra-
ma, o nosso semiárido, integrado por 265 dos 417 
municípios do nosso Estado, foi divido em 4 grandes 
áreas definidas como etapas de implantação, com os 
seguintes quantitativos de municípios: etapa nordeste, 
51 municípios; etapa Chapada, 69 municípios; etapa 
São Francisco, 71 municípios; e etapa centro oeste, 
74 municípios. 

A primeira etapa do Terra de Valor, a etapa nor-
deste, foi iniciada pelo Governador Jaques Wagner 
em outubro de 2008 e atingiu mais de 1,3 milhão de 
pessoas que vivem em 51 municípios do semiárido. A 
primeira etapa do Terra de Valor deve chegar ao final 
deste ano ou, na pior das hipóteses, em meados de 
2010 com um investimento – unindo-se o investimento 

do Estado, do Governo Federal e da iniciativa privada 
– em torno de 10 bilhões de reais. Nunca se ouvir falar 
em investimento desse porte no Semiárido Nordestino, 
muito menos no Semiárido Baiano.

As comunidades receberam mais de 70 ações 
de educação, saúde, estradas, acesso a água e sa-
neamento, energia elétrica, projetos comunitários e de 
produção, ampliação do número de lojas da Cesta do 
Povo, incentivo à indústria e ao comércio, totalizando 
investimentos de 240 milhões de reais.

Recentemente, na cidade de Cipó, a Ministra 
Dilma Rousseff participou da solenidade em que o 
Governador Jaques Wagner assinou convênios para a 
construção de cisternas e de banheiros na maioria das 
escolas do semiárido que não davam a seus alunos a 
possibilidade de terem um banheiro. Essa era a realida-
de do Semiárido Baiano. O Pacto da Infância, estimu-
lado e pensado pelo UNICEF no Brasil, trabalha para 
que sejam beneficiadas crianças e adolescentes dos 
11 Estados que têm essa característica climática.

Sr. Presidente, peço um minuto mais de tolerância 
para que eu possa finalizar o meu pronunciamento.

No turismo, Sr. Presidente, responsabilidade que, 
como V.Exa. sabe, nós, os socialistas, assumimos em 
particular, a Bahia já começa a apresentar os resulta-
dos dos investimentos realizados nos últimos 3 anos. 
Ocupando a segunda colocação no ranking dos desti-
nos mais desejados do País, o Estado se consolida no 
cenário nacional não só pela sua diversidade turística 
como também pela oferta de infraestrutura de padrão 
internacional, o que foi iniciado em outros governos, 
mas aperfeiçoado em nossa administração. 

Os avanços registram-se tanto no aumento do 
fluxo de visitantes como na inclusão da população 
mais pobre no sistema de riqueza gerado pela ativida-
de. Em 2008, segundo pesquisa da FIPE, contratada 
pela Secretaria de Turismo, a Bahia recebeu um fluxo 
global de 9 milhões e 52 mil turistas, que geraram uma 
receita de 4,9 bilhões de reais.

Os números apresentados pela FIPE supera-
ram todas as expectativas, inclusive as do governo 
anterior, que projetava para 2010 um fluxo de apenas 
7 milhões. 

A desconcentração da atividade turística do litoral 
em direção ao interior tem possibilitado o aumento da 
permanência do turista no Estado, principalmente os 
visitantes de outros países. Novos produtos e novos 
roteiros vêm sendo oferecidos com o envolvimento da 
comunidade na preservação ambiental e estimulando 
a tomada local de decisões. 

Além disso, o eixo de qualificação dos destinos 
ganhou grande destaque. Na capacitação profissional 
empresarial o Governo da Bahia está investindo desde 
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2008, em parceria com o Governo Federal, 17 milhões 
de reais para formação e qualificação de 21 mil pessoas 
até 2010, agregando inovação ao turismo baiano.

Outro fato que responde positivamente à questão 
inicial é o financiamento recorde por parte da agência 
de fomento do Estado da Bahia (DESENBAHIA). No 
primeiro semestre de 2006 foram 29 milhões de reais; 
no primeiro semestre de 2007 foram 37 milhões; em 
igual período de 2008 chegaram a 68 milhões; e, neste 
primeiro semestre de 2009, atingiram a marca recorde 
de 79 milhões de reais. A DESENBAHIA aprovou 133 
milhões em 2008 e a meta é ampliar este número para 
145 milhões de reais para este ano de 2009. 

Nas políticas sociais também ocorrem mudan-
ças significativas. Para resgatar a Saúde, o Governo 
investiu na construção de mais 5 hospitais nas 9 ma-
crorregiões do nosso Estado: os hospitais de Irecê, 
Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, que o Governador 
Jaques Wagner vai inaugurar no segundo semestre; o 
Hospital da Criança, em Feira de Santana; o Hospital 
do Subúrbio, de Salvador. E já foi iniciado o projeto para 
a construção do Hospital da Chapada, interiorizando 
a Saúde em nosso Estado. Além disso, mais de 400 
novos postos de saúde, 1.110 novos leitos em hospi-
tais estaduais, um incremento de 50% dos leitos em 
UTI, que chegaram em 2010 com um crescimento de 
100% em nosso Estado. 

Quando o Governo Jaques Wagner assumiu, o 
número de vagas para os cursos profissionalizantes 
em toda a Bahia era de 4 mil, agora alcançou a marca 
de 15 mil. Hoje as universidades estaduais mantêm 41 
mil estudantes matriculados nos 260 cursos de gradu-
ação e 70 de pós-graduação. 

Acompanhando a política do Governo Federal, o 
Governo da Bahia promove a expansão da rede federal 
de educação profissional em escala inédita em toda 
a nossa história. Até o final de 2010, o planejamento 
é de que o IFET/Bahia englobe os 9 campi já existen-
tes – Salvador, Camaçari, Núcleo Avançado em Dias 
D’Ávila, Santo Amaro, Simões Filho, Valença, Vitória 
da Conquista, Núcleo Avançado em Barreiras e Porto 
Seguro -, além dos novos campi que serão implanta-
dos em Feira de Santana, Jequié, Ilhéus, Jacobina, 
Irecê, Paulo Afonso, Seabra e Bom Jesus da Lapa, 
totalizando 17 campi.

Esses avanços se registram também no desenvol-
vimento de uma política de inclusão racial, de combate 
à discriminação de gênero, além do destaque a todas 
as questões relacionadas com direitos humanos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, iniciamos 
este pronunciamento com uma pergunta: será realmente 
possível juntar eficiência administrativa, planejamen-

to estratégico, serviços públicos de boa qualidade e 
gestão democrática?

Ao descrevermos todas essas conquistas do 
povo baiano garantidas até agora pelo Governo Ja-
ques Wagner estamos certos de que é, sim, possível. 
A democracia não é um caminho fácil. É barulhenta. 
Muitas vezes, lenta e confusa. Mas seus resultados 
são, sem qualquer sombra de dúvida, muito mais só-
lidos e eficazes. 

Muitas vezes se disse daqui desta tribuna que o 
Brasil necessitava de governos que se preocupassem 
com gerações e não apenas com eleições. Creio que 
hoje é isso o que está sendo feito na minha Bahia, 
como de resto no País, em que o que está em jogo 
é o resgate social de séculos e séculos. Caro Presi-
dente, temos neste momento, na Bahia, uma oportu-
nidade única de resgatar essa dívida. Não podemos 
desperdiçá-la. 

Recentemente, tive a honra, Sr. Presidente, caros 
companheiros Deputados e Deputadas, de ser esco-
lhida por meus pares, inclusive V.Exa., para coordenar 
a bancada federal do meu Estado. No exercício dessa 
função, pude testemunhar o alto espírito público de to-
dos os colegas Deputados e Senadores que participam 
da nossa bancada, inclusive V.Exa.. 

Nossas diferenças partidárias e ideológicas nunca 
impediram nossa união quando os mais altos interesses 
do nosso povo estiveram em jogo. Essas diferenças são 
esquecidas quando se trata dos interesses da Bahia. 
Conseguimos essa unidade que, não tenho dúvida, faz 
parte desta liberação de forças políticas democráticas 
que permite construirmos uma pauta positiva para a 
Bahia. E V.Exa. está contribuindo, quando aprova as 
nossas emendas de bancada, quando luta para libe-
rá-las, em coerência com o planejamento estratégico 
definido pelo Governo.

Creio firmemente que o momento histórico maior 
vivido por nosso Estado nos permite acreditar que seja 
possível a construção de uma nova pauta política para 
a Bahia. Ao nos propormos a construir um plano es-
tratégico de desenvolvimento para a Bahia, o fazemos 
com os olhos voltados para o futuro, para novos para-
digmas e certamente novas controvérsias. 

Vejo o nascimento de uma nova Bahia, mais justa 
e solidária para com seus filhos e filhas. Certamente 
não perfeita e concluída, pois, como obra humana, 
será sempre inacabada. Mas confesso minha alegria 
por fazer parte desta geração de baianos que pudemos 
tomar parte destes momentos tão férteis para a nossa 
utopia, das esquerdas, na Bahia e no Brasil, por mais 
justiça social e em defesa da soberania da cidadania, 
principalmente destes nossos irmãos e irmãs mais ca-
rentes que ainda compõe a maioria do nosso povo. 
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A Bahia que queremos, que V.Exa. quer e que os 
baianos desejam é uma Bahia integrada, mais huma-
na, mais igualitária, e essa nós estamos construindo 
todos juntos. 

Viva a unidade do povo da Bahia! 
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Gostaria de registrar a presença das Sras. Rita 
Quevedo, Deputada Nacional do Uruguai, e Dóris Her-
mosilla, Deputada Constituinte do Paraguai. Ambas 
integram o Fórum de Mulheres do MERCOSUL e es-
tão sendo recebidas no Brasil pelas Deputadas Emí-
lia Fernandes e Marinha Raupp e pela ex-Deputada 
Maria Elvira Ferreira.

Acompanha também as nobres Parlamentares 
a Sra. Jeanete Mazzieiro, do Estado de Minas Gerais, 
Secretária-Executiva do Fórum de Mulheres do MER-
COSUL e membro do Conselho Nacional dos Direitos 
das Mulheres.

S.Sas. estão participando do V Fórum Mundial das 
Américas, África e Amazônia, cujo tema é Desafios e 
Alternativas para a Superação das Desigualdades.

Sejam bem-vindas. Recebam os cumprimentos 
e as homenagens da Câmara dos Deputados do Bra-
sil. (Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Mauro 
Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, um dos mais tradi-
cionais acontecimentos na área empresarial levados 
a efeito, a cada ano, na cidade de Sobral sempre foi a 
outorga da Comenda Chagas Barreto aos que se des-
tacam, na esfera comercial, em iniciativas destinadas 
a impulsionar o desenvolvimento e bem estar social 
da zona norte do Ceará.

Este ano, o Sindicato Atacadista de Sobral, com o 
apoio, também, da Federação Atacadista, dirigida pelo 
líder Luiz Gastão Bittencourt, patrocinará, no dia 5 de 
novembro, uma nova promoção, contemplando vultos 
exponenciais da terra do Governador Cid Gomes e dos 
nossos colegas Ciro Gomes e José Linhares.

Serão agraciados, neste exercício, pelo excelente 
desempenho que souberam cumprir com irrepreensível 
dignidade as seguintes personalidades: Edward Pauli-
no Dias, herdeiro de João Anastácio Dias e responsá-
vel por rede de estabelecimentos farmacêuticos; José 
Humberto Frota, Adauto Custódio, Agostinho Rocha, 
Raimundo Deocleciano da Frota, Raimundo Afonso 
Ribeiro, Odésio Cunha, José Olivar Ribeiro, Antônio 
Félix Ibiapina e Aurélio Ponte, todos com inestimáveis 
serviços prestados àquela urbe, considerada uma das 
mais progressistas de nossa unidade federada.

Na condição de cidadão sobralense, não poderia 
deixar de realçar a relevância do magno evento, que 
haverá de repercutir intensamente por entre a sociedade 
local, valendo como estímulo para que os agraciados 
continuem a emprestar valioso contributo a uma maior 
expansão de nossas atividades produtivas.

Os laureados são figuras de preeminência em 
sua cidade, daí por que a seleção procedida obteve 
a chancela das categorias a que pertencem, numa 
comprovação de que os indicados merecem, de fato, 
a projeção que agora haverá de consagrá-los como 
aptos a merecer o destaque ora posto em evidência 
na tribuna deste Parlamento.

Com isso, será igualmente recordado o saudoso 
Chagas Barreto, de cuja descendência fazem parte 
o ex-Deputado Federal Cesário Barreto, político dos 
mais honrados e leais da política cearense, cuja tra-
dição há sido preservada pelos seus seguidores da 
política estadual.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Geraldo 
Simões.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes do dis-
curso do Deputado Paulo Teixeira, tão esperado pela 
Nação, quero fazer um registro. Há pouco mais de uma 
semana, no dia 1º de outubro, reuni-me em Ubaitaba 
com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas, 
do Rotary Clube, da Loja Maçônica e da Câmara de 
Vereadores, com o objetivo de debater alguns temas, 
sendo o principal a pavimentação da BR-030, especi-
ficamente o trecho de 80 quilômetros entre Ubaitaba 
e Campinho. 

Consciente da urgência e sensibilizado pela ne-
cessidade manifestada na reunião, tomei a providên-
cia de solicitar uma audiência imediata com o Gover-
nador Jaques Wagner. Fui atendido prontamente, e 
ontem, 27 de outubro, fomos recebidos em audiência 
em que tivemos condição de expor todas as necessi-
dades da região, particularmente no que diz respeito 
à BR-030.

Quero registrar que participaram da reunião, além 
do Governador, representantes da Loja Maçônica, os 
Srs. Edilson Santos de Oliveira e Lauro Sérgio Evan-
gelista dos Santos; pela diretoria da CDL de Ubaitaba, 
os Srs. Landualdo Brandão e Joanilson Barbosa; pela 
Câmara de Vereadores, a Vereadora Sueli Carvalho. 
Representando o Rotary participou a Sra. Rejane Men-
des Pires. Também participaram da reunião o jornalista 
Humberto Hugo de Almeida e o assessor especial do 
Governador, o Sr. Freitas.

O Governador manifestou sensibilidade e aber-
tura para as demandas e se comprometeu a empe-
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nhar-se junto ao Governo Federal com o objetivo de 
que o trecho da BR mencionado anteriormente seja 
pavimentado o mais rapidamente possível. Neste sen-
tido, comprometeu-se a conversar com o Ministro do 
Turismo, no próximo dia 3 de novembro, quando S.Exa. 
irá à região.

O Governador também tomou providências ime-
diatas para atender à demanda manifestada na oca-
sião, de instalação de estação de tratamento de água 
no Município de Aureliano Leal, no Distrito de Laje do 
Banco, entrando em contato com o Sr. Abelardo, da 
EMBASA.

Srs. Parlamentares, quero manifestar meus agra-
decimentos ao Governador Jaques Wagner pela dis-
ponibilidade em nos receber de forma tão atenciosa. 
Também quero destacar o exemplo louvável dos repre-
sentantes de Ubaitaba, que se mobilizaram de forma 
ativa e decidida, levando adiante reivindicações de 
interesse de todos os habitantes do Município e das 
regiões circunvizinhas. Se exemplos como estes fo-
rem seguidos, seguramente conseguiremos um Bra-
sil mais desenvolvido e com melhores condições de 
vida para todos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Marroni.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, como todos aqui nesta Casa e 
em todo o Brasil já sabem, sou autor de um projeto de 
lei que visa rever a distribuição dos royalties do petró-
leo, tornando mais justa a divisão deste bolo. O PL nº 
5.584 está em discussão, para que todos possamos 
avaliar e perceber que é extremamente necessária uma 
nova regra para fazer com que este dinheiro chegue a 
todos, e não fique concentrado apenas nos mesmos 
Municípios e Estados de sempre.

Pela minha proposta, apresentada nesta Casa em 
março, quando ainda nem se falava em royalties, esta 
riqueza, hoje concentrada majoritariamente no Rio de 
Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, passaria a ser di-
vidida entre todos os municípios brasileiros. Os critérios 
usados, para que isso venha a fazer justiça, seriam os 
mesmos do Fundo de Participação dos Municípios. Não 
vejo algo mais justo, visto que o petróleo é da União e, 
portanto, todos os brasileiros têm os mesmos direitos 
de usufruir das benesses dos royalties.

Mas, para minha surpresa, ontem veio à tona 
uma proposta do Deputado Henrique Eduardo Alves, 
do PMDB do Rio Grande do Norte. Valendo-se da 
prerrogativa de ser Relator de uma das Comissões 
Especiais para tratar dos projetos do Governo para o 
pré-sal, o Deputado Eduardo Alves mexe em tudo. Ou 

seja, altera a forma como são distribuídos os royalties 
atualmente, mas não faz isso com critérios que eu 
considere justos para os municípios.

Basta que coloquemos os números no papel. 
Pela proposta do Deputado Henrique Eduardo Alves, 
os municípios dividiriam entre si apenas 22% do valor 
dos royalties. Se fizermos uma projeção rápida, base-
ada em estimativas da exploração do pré-sal que in-
dicam um lucro total de R$273 bilhões/ano, veremos 
que esta fatia que o Deputado potiguar quer repartir 
seria de somente R$5,9 bilhões. Pelo meu projeto, o 
valor a ser dividido entre os municípios seria de R$13,5 
bilhões.

Além disso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta 
proposta apresentada pelo Deputado Henrique Eduar-
do Alves mexe na parte destinada à União, para que 
seja dividida entre os Estados. 

O PL 5.584 não altera o percentual da União. 
Portanto, todas as cidades do País saem ganhando, 
e a União não fica prejudicada com a minha proposta. 
Ora, se for para mexer no referente à União, então que 
se faça isso para beneficiar os municípios, mas estes 
não são contemplados pelo projeto do Deputado do 
Rio Grande do Norte.

Para concluir, quero deixar clara minha posição 
contrária a essa proposta que altera a divisão dos 
royalties, mas que, na realidade, não leva benefício 
algum aos municípios brasileiros. Justamente onde se 
observa a maior necessidade de investimentos para 
melhorar a vida dos cidadãos. As pessoas vivem em 
suas cidades, em seus bairros. Lá é que devem estar 
os benefícios de uma riqueza tão grande como o pe-
tróleo do pré-sal.

Além de apresentar uma regra injusta para a dis-
tribuição dos royalties do petróleo, o Deputado Henri-
que Eduardo Alves atropela o processo de discussão 
democrático e popular sobre o tema e, simplesmen-
te, passa por cima de projetos que tramitam há muito 
tempo nesta Casa, como o PL nº 5.584. 

Desde o início do ano tenho peregrinado pelo 
Rio Grande do Sul levando esse debate para perto da 
sociedade. E agora o nobre colega segue no caminho 
inverso e prepara-se para impor uma nova proposta. 

Dentro deste contexto, vejo como missão do Go-
verno barrar essa proposta apresentada pelo Deputado 
Henrique Eduardo Alves. E aproveito para pedir a esta 
Casa que não se furte ao debate sobre os royalties, 
mas que o faça de forma clara e democrática, promo-
vendo uma ampla discussão sobre o assunto, em que 
se coloque sobre a mesa todos os projetos. Afinal de 
contas é isso que o povo brasileiro espera do Con-
gresso Nacional.

Muito obrigado.
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O Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto, 
2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Marco Maia, 
1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Paulo Teixeira.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
público presente nas galerias, cidadãos e cidadãs que 
nos assistem pela TV Câmara, ocupo a tribuna para 
discutir o tema da violência e sua associação com o 
comércio ilegal de drogas, 2 questões que estão inti-
mamente vinculadas e que tanto preocupam a socie-
dade brasileira.

Neste mês de outubro, assistimos a cenas preo-
cupantes de violência no Rio de Janeiro, como a derru-
bada de um helicóptero, que matou 3 policiais militares, 
o soldado Marcos Stadler Macedo, o soldado Edney 
Canazaro de Oliveira, e o cabo Izo Gomes Patrício, 
quando a aeronave foi atingida por um tiro desferido 
a partir do Morro dos Macacos.

Foi morto também, em outro episódio, o Coorde-
nador da ONG cultural Afroreggae, Evandro João da 
Silva, que, assaltado, levou um tiro e, encontrado ago-
nizante, foi abandonado por policiais que liberaram os 
suspeitos do homicídio e ainda ficaram com a jaqueta 
e o tênis da vítima. 

Até agora já foram mortas mais de 40 pessoas 
somente nos últimos 10 dias, entre elas crianças, mu-
lheres e jovens, vitimadas apenas por estarem perto 
dos fatos, sem qualquer envolvimento com o crime.

Ao nos debruçarmos sobre a violência no Rio 
de Janeiro, podemos encontrar raízes nas profundas 
desigualdades sociais, na ausência do Estado em co-
munidades pobres, na baixa perspectiva de emprego 
para os jovens, no despreparo da Polícia e na questão 
das drogas associada ao tema da violência.

Quero tratar aqui da relação drogas e violência 
e da necessidade de uma nova abordagem desse 
tema. O modelo atual de tratamento da questão das 
drogas fracassou.

O número de mortes em conflitos relacionados ao 
mercado de drogas é muito maior do que o das mortes 
provocadas pelo uso da droga em si. Apesar dessa re-
pressão, o consumo de drogas ilícitas no Brasil cresceu 
nos últimos anos, e o número de presos condenados 
por atividades relacionadas à venda e ao consumo 
dessas substâncias também está em ascensão.

Precisamos de respostas adequadas e pragmá-
ticas, que tenham condições de diminuir o problema 
e tranquilizar a sociedade. É preciso abrir o debate 
para desenvolver um modelo mais adequado à nossa 

realidade, que diminua os danos associados ao uso e 
ao abuso de drogas.

Há uma procura por drogas em nosso País e um 
imenso mercado ilegal que lhe atende sem qualquer 
regulação de preço e qualidade. Isso faz com que os 
que lideram essas atividades tenham lucros astronô-
micos, em razão do alto valor da substância. Por essa 
valorização, armam-se para proteger o produto em si 
e para proteger igualmente a sua atividade. Por essas 
razões, o comércio de drogas se relaciona ao uso da 
força e ao poder de corromper autoridades e reduzir o 
poder de ação da segurança pública. Exemplos disso 
são a violência e a rede criminosa que se formaram 
a partir da proibição do álcool na cidade de Chicago, 
nos Estados Unidos, durante os anos 20 e 30 do sé-
culo passado, com o fortalecimento da atuação crimi-
nosa da máfia.

Uma atividade tão rentável e tão perigosa per-
mite contratar, nas comunidades carentes, uma mão 
de obra que é atraída por uma remuneração elevada 
dentro da sua realidade. O comércio ilícito armado 
exerce seu poder e sua violência no domínio territorial, 
na cobrança de dívidas e na expansão de suas ativi-
dades. As pessoas que estão na base dessa estrutura 
são as que geralmente acabam mortas em conflitos 
com a polícia ou presas, seja no transporte, seja na 
venda de drogas. Dificilmente, a atuação de repressão 
consegue alcançar quem organiza e financia essas 
atividades criminosas.

O impacto da situação atual é o alto número de 
mortes entre adolescentes e jovens na sociedade brasi-
leira. Outro aspecto é a superlotação das cadeias. São 
80 mil as pessoas que estão presas hoje no Brasil por 
estarem de alguma forma relacionadas ao mercado 
das drogas, atividade que tem aumentado também o 
número de jovens e de mulheres, das mais variadas 
idades, dentro do sistema prisional. 

O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite, 
Deputado Paulo Teixeira?

O SR. PAULO TEIXEIRA – No final, Deputado. 
Apenas no final.

O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. faz uma abor-
dagem de extrema oportunidade e apresenta estatísti-
cas verdadeiramente estarrecedoras; traz a debate no 
plenário desta Casa questão de relevância inquestio-
nável. Eu o cumprimento por esse tipo de abordagem 
que faz, serena e afirmativa, apontando as alternativas 
para o combate ao tráfico de drogas no País. Meus 
cumprimentos a V.Exa., nobre Deputado.

O SR. PAULO TEIXEIRA – Muito obrigado, De-
putado.

Em São Paulo, o envolvimento no mercado de 
drogas é o segundo motivo de internações na Funda-



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 59829 

ção Casa, a instituição responsável pela custódia de 
adolescentes em conflito com a lei. A ida de mulheres 
para as cadeias também acaba gerando um efeito que é 
ainda mais nocivo: o aumento do abandono familiar.

Há grande procura por drogas na sociedade bra-
sileira. Parte do consumo dessas substâncias ilícitas é 
eventual e não apresenta risco à sociedade.

O Sr. Paulo Henrique Lustosa – Deputado Pau-
lo Teixeira...

O SR. PAULO TEIXEIRA – Pode ser no final?
O Sr. Paulo Henrique Lustosa – Com certeza.
O SR. PAULO TEIXEIRA – São pessoas que usam 

maconha, por exemplo, sem que o consumo prejudi-
que a sua vida social e produtiva. Como no caso do 
álcool, existe muita gente que faz o uso responsável 
e uma parte que acaba tendo problemas causados 
pelo abuso. A proibição também provoca que esses 
consumidores tenham um contato com criminosos 
que eles próprios, em muitos casos, não gostariam 
de ter. Por conta dessa relação, os usuários passam 
a ser estigmatizados pela sociedade e, em muitas si-
tuações, apontados injustamente como responsáveis 
pelo financiamento do crime organizado.

Hoje, o consumo problemático de drogas está 
centrado principalmente no crack, uma substância ca-
paz de provocar rapidamente uma forte dependência 
do usuário, com danos permanentes à sua saúde. A 
busca frenética por essa droga afasta as pessoas do 
convívio familiar e da vida profissional e as leva a ter 
comportamentos de risco à sua saúde e a cometer 
pequenos delitos para sustentar a sua dependência. 
É uma situação que não está mais apenas nas gran-
des cidades, já se interiorizou, e passou a atingir tam-
bém a classe média. Em menor escala, também há 
problemas relacionados ao uso de drogas sintéticas 
e de cocaína.

Historicamente, a questão do consumo de dro-
gas no Brasil foi tratada apenas de forma repressiva, 
resultado da adesão completa à política de guerra às 
drogas iniciada nos Estados Unidos, na década de 70, 
pelo então Presidente Richard Nixon. O objetivo inicial 
dessa ação foi enfraquecer os movimentos de contes-
tação ao sistema, como os hippies e os grupos de opo-
sição aos regimes militares na América Latina.

Em um segundo momento, o combate às dro-
gas ganha, além da força repressiva, uma abordagem 
médico-psiquiátrica, com internação compulsória e 
aplicação de medicamentos no seu tratamento. Um 
exemplo é a realidade apresentada no filme Bicho de 
Sete Cabeças, da Diretora Laís Bodanzky. Baseado 
no livro Canto dos Malditos, de Austregésilo Carraro 
Bueno, o filme mostra a vida do autor, que foi internado 

à força em um hospital psiquiátrico depois que seu pai 
descobriu que ele era usuário de maconha.

Entre os anos 80 e 90, a política de repressão 
dos Estados Unidos ganha um contorno de militariza-
ção. Incapazes de conseguir reduzir o consumo inter-
no e a demanda por drogas nos Estados Unidos, os 
norte-americanos investem na tentativa de extinguir a 
produção de drogas, com a destruição de plantações 
em outras regiões, notadamente na América do Sul, 
em países vizinhos ao nosso, como Bolívia, Peru e 
Colômbia.

Com a crise do modelo que ficou conhecido como 
“milagre econômico” e a adoção da regulação neolibe-
ral, o aumento do desemprego e uma forte exclusão 
social, o Brasil sofreu os impactos dessa ação e pas-
sou a ser uma rota de tráfico internacional e ter um 
mercado consumidor crescente.

Essa prioridade na repressão, que estigmatiza 
e criminaliza os usuários, impediu durante muito tem-
po que o Brasil desenvolvesse um sistema integrado 
de saúde capaz de lidar com o problema do abuso 
de drogas.

Deputado Paulo Henrique Lustosa.
O Sr. Paulo Henrique Lustosa – Deputado Paulo 

Teixeira, quero cumprimentá-lo pela oportunidade do 
pronunciamento. O tema que traz a esta Casa é de 
extrema urgência. Também quero, talvez me anteci-
pando a V.Exa., agregar posição que temos defendi-
do: a necessidade de se olhar para o tráfico de drogas 
também com uma abordagem econômica. Estamos 
falando de um grande negócio, que gera ocupação, 
implica transferência vultosa de recursos e esquemas 
de logística e que, a meu ver, não funciona simples-
mente na marginalidade. Nas décadas de 1920 e 1930, 
quando os Governos resolveram enfrentar o cangaço 
no Nordeste, só conseguiram eficácia nas suas ações 
no momento em que os coiteiros, aqueles que faziam 
a interface entre o mundo da ilegalidade e o da lega-
lidade, da formalidade, que compravam os armamen-
tos, que importavam e transferiam grandes somas de 
dinheiro, começaram a ser pressionados. Enquanto o 
Estado brasileiro não somar sua ação ao seu esforço 
para reprimir esses agentes econômicos que fazem 
a interface com o submundo do crime, teremos muito 
pouco sucesso em enfrentar e desmontar o crime or-
ganizado e o tráfico de drogas.

O SR. PAULO TEIXEIRA – Obrigado, Deputado 
Paulo Henrique Lustosa.

Esta prioridade na repressão, que estigmatiza e 
criminaliza os usuários, impediu durante muito tempo 
que o Brasil desenvolvesse um sistema integrado de 
saúde capaz de lidar com o problema do abuso de 
drogas. Sem investimento em uma política pública, 
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o Brasil tem poucos profissionais de saúde que se 
especializaram em tratar desse tipo de dependência 
química e poucos equipamentos dedicados a fazer o 
tratamento.

A política de guerra às drogas, hegemônica na 
última década, sofre uma forte contestação internacio-
nal devido à sua ineficácia. Na última Conferência da 
ONU para as Drogas, a UNGASS, em Viena, houve um 
questionamento direto dessa abordagem. Lá, o Brasil 
marcou a sua posição em defesa da construção de 
uma política voltada para a redução de danos. Vários 
países estão fazendo alterações importantes na sua 
estratégia, com grandes investimentos na redução de 
danos, que têm conseguido diminuir de forma expres-
siva o consumo de drogas.

Essa nova política baseia-se no aumento dos 
investimentos em prevenção, em diminuição da vul-
nerabilidade, atenção e tratamento para os usuários 
problemáticos. Reduzir danos significa diminuir a in-
cidência de doenças associadas ao abuso de drogas 
como a AIDS, a hepatite e outras doenças sexualmente 
transmissíveis, assim como a violência associada ao 
mercado de drogas, e oferecer tratamento.

No Brasil, o Governo Lula tomou medidas im-
portantes para mudar a legislação, para desapenar o 
usuário de drogas; investir em tratamento por meio da 
implantação de 250 Centros de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas. Com o PRONASCI e o PAC, o nosso 
Governo passou a atuar mais efetivamente nas regiões 
de alta vulnerabilidade social, levando alternativas e 
oportunidades para seus moradores. A gravidade da 
situação, no entanto, está exigindo mais esforços e 
soluções ousadas.

Para combater a violência associada ao uso de 
drogas, é importante desarmar os grupos envolvidos 
nessa atividade e liberar os territórios, para garantir 
tranquilidade para as populações que ali moram. As 
ações contra a lavagem de dinheiro precisam ser apri-
moradas, para garantir a punição para pessoas que 
lucram com o tráfico sem precisar por a mão nas dro-
gas. Afinal, como recitam os Racionais MC’s, na música 
Periferia é Periferia, a substância vem por aeroporto 
e cais, e não há nas favelas donos de aeroportos. Por 
outro lado, é fundamental uma regulação para retirar 
do mercado ilegal o monopólio sobre a produção e a 
oferta dessas substâncias. Assim, será possível des-
vincular esse mercado das ações criminosas.

O Brasil é signatário de convenções internacionais 
que impedem a legalização, mas é importante que o 
Brasil possa levar ao plano internacional a discussão 
sobre a legalização de drogas leves. No caso da maco-
nha, por exemplo, é possível legalizar, sim, desde que 

tenhamos uma regulamentação mais severa do que a 
que existe hoje para o álcool e para o cigarro.

É possível e necessário fazer uma política de 
transição entre o estágio atual e a legalização, com 
a descriminalização do uso e da posse de pequenas 
quantidades para o uso pessoal. É o que alguns paí-
ses já têm feito, com bons resultados, como Portugal. 
Os portugueses vinham de um aumento crescente no 
consumo de drogas e na violência relacionada a esse 
mercado, assim como vivemos agora. Depois de des-
criminalizar o uso e a posse, houve uma redução no 
consumo e nesse tipo de violência. 

O México também alterou recentemente a sua 
legislação nesse sentido. Isso leva a que os usuários 
passem a ser tratados definitivamente fora da esfera 
criminal e, no caso do abuso, dentro do sistema de 
saúde. Defendo que o Brasil também faça a descrimi-
nalização do uso e do porte para consumo próprio. 

Em relação ao mecanismo de acesso a algumas 
drogas, os Estados Unidos estabeleceram legisla-
ções estaduais que autorizam a plantação de peque-
nas quantidades de maconha para uso pessoal, com 
acompanhamento médico. Na Espanha, esse cultivo é 
autorizado para pequenas cooperativas. O nosso País 
também precisa regular o autoplantio, com licenças 
concedidas pelo Ministério da Saúde e acompanha-
mento médico, para permitir que as pessoas que quei-
ram possam consumir maconha sem ter de recorrer a 
criminosos para adquiri-la.

Outra experiência importante na Europa é não 
dividir as pessoas que têm contato com as drogas ape-
nas entre usuárias e traficantes, uma separação que 
nem sempre é simples e que pode gerar injustiças. O 
usuário que, em razão de sua dependência química, 
passa a comercializar a substância para garantir o 
seu consumo não pode ser tratado da mesma forma 
que pessoas que buscam o lucro nessas atividades, 
exercem controle territorial sobre regiões e usam de 
violência e mortes para cobrar eventuais dívidas.

O Sr. Themístocles Sampaio – Deputado Paulo 
Teixeira, V.Exa. me permite um aparte?

O SR. PAULO TEIXEIRA – Um minuto só, Depu-
tado. Deixarei os apartes para o final.

No primeiro caso, a pena de prisão pode provo-
car mais danos à sociedade do que outra forma de 
punição mais eficiente para combater essa depen-
dência e com menos impactos na vida dos indivíduos. 
O convívio em cadeias dominadas por organizações 
criminosas acaba fazendo com que essas pessoas 
passem a ter contato com outro tipo de criminalidade, 
capaz de atraí-las para cometer crimes mais graves a 
mando dessas facções. 
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Está em cartaz nos cinemas o filme Salve Geral 
– O Dia em que São Paulo Parou, do diretor Sérgio 
Rezende, que mostra muito bem como esses grupos 
conseguem atrair para si os presos e seus familiares 
em troca de um tratamento um pouco menos indigno 
para os condenados dentro do sistema prisional. Fora 
das cadeias, essas pessoas devem favores ao crime 
e passam a atuar para ele. Esse filme mostra muito 
bem como funciona essa cooptação.

Para muitos especialistas, a aplicação automáti-
ca da pena de prisão para a pessoa que agiu sozinha, 
desarmada e sem antecedentes criminais fere a pro-
porcionalidade na aplicação da pena, um dos princí-
pios essenciais do Direito. A atual legislação brasileira 
já permite a redução da pena de prisão, mas proíbe a 
substituição por penas privativas de direito, mesmo que 
o juiz entenda que é o caso. O Brasil precisa permitir 
que os magistrados possam aplicar penas alternativas 
a réus primários, que foram presos quando atuavam 
sozinhos e desarmados, se considerarem que essa é 
a melhor punição para aquele caso específico.

Como a aplicação da Justiça, a atuação da Polícia 
contra esse varejo pequeno e ocasional e a manuten-
ção das pessoas de maneira desnecessária dentro do 
sistema prisional tem custos, essa mudança no mo-
delo também vai permitir maior investimento no trata-
mento da dependência química. Precisamos ampliar 
o atendimento para as pessoas no ambiente em que 
elas vivem, em meio aberto, como é feito nos CAPS 
Álcool e Drogas. A expansão deve se dar não só pelo 
aumento no número de vagas, mas também para ga-
rantir o acesso a esse tipo de tratamento, mesmo nas 
regiões mais remotas do País, já que os problemas 
com o abuso dessas substâncias não são mais uma 
questão exclusiva dos grandes centros metropolita-
nos. Para atingir essa meta, será necessária também 
a aprovação da Emenda Constitucional nº 29, que au-
menta os investimentos na saúde.

Os hospitais gerais também terão que ter leitos 
e profissionais preparados para atender os usuários 
de drogas que passarem por uma crise em razão do 
consumo abusivo. A partir dessa porta de entrada, é 
preciso oferecer um trabalho de reabilitação que seja 
capaz de ajudá-los a construir projetos alternativos 
para suas vidas que lhes afastem desse uso abusivo 
e de suas consequências. 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
solicito aos Srs. Deputados que não peçam apartes, 
pois o tempo do orador está esgotado. 

O SR. PAULO TEIXEIRA – Esse atendimento 
exige um preparo específico não só dos médicos, mas 

de diversos profissionais da saúde. É importante que 
a comunidade médica brasileira discuta como fazer o 
tratamento do dependente crônico e problemático, in-
clusive com a análise de estratégias que deram certo 
em outros países, como os tratamentos de substitui-
ção de uma droga ilícita por substância lícita ou ilícita, 
a prescrição médica de substância ilícita e a criação 
de salas de uso seguro, para que as pessoas possam 
fazer o consumo seguro e com os efeitos da droga 
monitorados.

O Governo precisa apoiar e ajudar no financia-
mento de pesquisas científicas, que poderiam ser feitas 
nas universidades federais, sobre o consumo de crack 
e as possibilidades para o tratamento das pessoas que 
fazem o seu uso. Hoje, o crack é um grave desafio para 
a saúde pública, não só para o Brasil, mas também 
para diversos países das Américas, que já vivem uma 
epidemia em seu consumo.

Apesar do tamanho do problema, os próprios es-
pecialistas admitem que ainda faltam conhecimentos 
técnicos sobre as formas de combater a dependência 
dessa substância e de reduzir os seus efeitos na saú-
de do consumidor.

Por outro lado, é preciso estabelecer, dentro da 
área da assistência social, uma política de apoio às 
comunidades terapêuticas, que formam um importan-
te sistema de atendimento complementar. Mas, acima 
de tudo, é preciso combater a vulnerabilidade social, 
para que as pessoas conheçam os riscos do uso des-
sas substâncias e possam ter condições de fazer as 
melhores escolhas para a sua vida. A vulnerabilidade 
é inimiga da autonomia e da liberdade para tomar de-
cisões por conta própria. 

Para combater esse problema que enfraquece a 
existência dessas pessoas como cidadãos, é preciso 
levar informações, educação e cultura para essas re-
giões. O Estado brasileiro não pode ser visto nessas 
partes das cidades apenas pela sua força repressiva, 
mas principalmente pela sua face social, para dar al-
ternativas que garantam a todos a integralidade da 
cidadania e dos direitos humanos.

Vou encaminhar hoje as sugestões que estão 
neste discurso para o General Paulo Roberto Uchôa, 
Secretário Executivo do Conselho Nacional de Po-
líticas sobre Drogas, como uma colaboração para a 
discussão das mudanças necessárias e urgentes na 
legislação sobre o tema. Espero que estas conside-
rações ajudem a alavancar um aprimoramento nas 
nossas políticas.

Sr. Presidente, alguns dos Deputados pediram 
aparte. Eu gostaria de saber se posso conceder-lhes 
apartes.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
há mais apartes, Deputado. Se V.Exa. os conceder, eu 
não os considerarei. 

Encerro o tempo de V.Exa. agora.
O SR. PAULO TEIXEIRA – Sr. Presidente, con-

cluo, agradecendo a atenção de todos os colegas. 
Peço-lhes desculpas por não ter concedido apartes, 
devido ao exíguo tempo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agra-
deço a V.Exa. a compreensão.

Durante o discurso do Sr. Paulo Teixei-
ra, assumem sucessivamente a presidência 
os Srs. Nilson Mourão, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, e Inocêncio Oliveira, 2º Se-
cretário.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, Deputada Andreia Zito.

A SRA. ANDREIA ZITO (PSDB-RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é com muito empenho e satisfação que vimos 
hoje a esta a tribuna para comemorar o transcurso do 
Dia do Servidor Público e assim prestar nossa home-
nagem ao trabalhador a quem se debita, nada mais, 
nada menos, do que o funcionamento de toda a má-
quina administrativa estatal. Absolutamente consciente 
do papel que desempenha, bem como da dedicação 
e da competência que caracterizam o servidor público 
de carreira no Brasil, não poderíamos deixar passar 
a oportunidade de registrar nosso reconhecimento, 
gratidão e interesse.

Todos sabemos que a figura do servidor vem sen-
do denegrida pela mídia e pela opinião pública, que 
parecem tomar a exceção pela regra no julgamento da 
categoria. A verdade é que marajás favorecidos pelo 
nepotismo ou pelos trens da alegria ou ainda funcio-
nários desidiosos e irresponsáveis constituem exce-
ções no serviço público brasileiro, nas 3 esferas de 
governo. São remanescentes de tempos pregressos, 
em que governantes premidos pelas circunstâncias e 
apoiados por legislação defasada terminaram por fa-
vorecer o inchaço no aparelho estatal. A moderniza-
ção do Estado brasileiro, porém, em especial a partir 
da Constituição de 1988, propiciou o enxugamento da 
máquina e privilegiou a competência. 

Desde então, Sr. Presidente, não há mais como 
persistir na estigmatização do servidor público como 
casta privilegiada a abrigar corruptos e ineficientes. 
Estamos certos – e é com orgulho que o afirmamos – 
de que hoje o serviço público brasileiro é majoritaria-
mente constituído por funcionários de carreira, cujas 
vidas vêm sendo dedicadas ao interesse público, ao 
estrito cumprimento das funções respectivas e ao 

respeito pelo cidadão que, pagando seus impostos, 
faz jus a um serviço de qualidade. Trata-se, assim, na 
verdade, do exercício cotidiano de responsabilidade 
cívica, de sacrifício pelo bem comum, de pleno en-
volvimento com as tarefas que resultam no bem-estar 
da coletividade.

A crescente profissionalização dos servidores, 
Sr. Presidente, seguida da visível elevação dos índi-
ces de eficiência, não foi, porém, acompanhada da 
elevação salarial. O Estado não pode competir com a 
remuneração obtida no mercado de trabalho, mesmo 
quando se trata dos mais altos escalões da República. 
Mesmo assim nosso País vem podendo contar com 
especialistas de competência e prestígio comprovados, 
que permanecem nos quadros funcionais imbuídos de 
idealismo e espírito público, convictos de que estão 
contribuindo para o desenvolvimento nacional. 

É essa grande massa de servidores, entre re-
nomados e anônimos, que homenageamos aqui, na 
certeza de que o Brasil lhes deve, direta ou indireta-
mente, a proeminência que hoje alcança no cenário 
internacional.

Aproveitamos a oportunidade para cumprimentar 
o quadro de funcionários desta Casa, exemplo de de-
dicação, probidade e eficiência. As homenagens que 
lhes são prestadas neste dia 28 de outros são mais 
do que devidas.

Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao Depu-
tado Rodovalho.

O SR. RODOVALHO (DEM-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria apenas 
de reforçar as palavras do nosso colega Paulo Teixei-
ra, lembrando que esta Casa aprovou recentemente 
o projeto de lei que cria o Plano de Cargos e Salários 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal. Teremos, assim, mais inteligências e 
um trabalho mais benéfico para a população, especial-
mente no combate ao narcotráfico e às drogas.

As instituições religiosas prestam um grande ser-
viço no auxílio aos drogados. Aliás, hoje, são elas que 
os tiram da rua, dando a eles esperança e libertação, 
reinserindo-os na sociedade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar 
com muita alegria, no plenário desta Casa, que assu-
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miu o cargo de Secretário-Geral do Itamaraty o ilustre 
Embaixador Antonio Patriota, que foi Embaixador do 
Brasil nos Estados Unidos e agora foi chamado pelo 
Chanceler Amorim para responder pela Secretaria-
Geral das Relações Exteriores.

Desejo êxito no trabalho ao Embaixador Antonio 
Patriota.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Edigar Mão Branca. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou 
mais um daqueles que chegou aqui às 7h para se ins-
crever, na esperança de ter garantidos os 5 minutos. 
Caso não seja possível, vou abrir mão da minha fala, 
porque preciso dos meus 5 minutos.

É o esclarecimento que peço à Mesa. (Pausa.)
Muito obrigado.
Sr. Presidente, quero dizer que foi com muita ale-

gria que entreguei ao Ministério Público de Itapetinga 
uma prestação de contas. Os inimigos do povo, em al-
guns momentos, faziam falsos comentários no sentido 
de que não havíamos encaminhado nenhum recurso 
para aquela cidade. Isso dói muito. Se pequei, foi por 
excesso. Já vi casos em que Deputados que colocam 
1 emenda de 100 mil reais, ou menos do que isso, para 
uma cidade são festejados com carreata e fogos.

Naquela minha cidade acabei pecando pelo ex-
cesso, porque lá coloquei mais de 3 milhões. E o prê-
mio que venho recebendo de algumas pessoas é o não 
reconhecimento, a não potencialização desses recur-
sos, o que entristece não só a mim, mas acredito que 
a diversos Parlamentares nesta Casa que têm vontade 
de contemplar um município, mas que são impossibi-
litados, porque, em razão de vaidades pessoais, têm 
certeza de que vão perder seu recurso.

Não tive outra atitude se não convidar muitos 
segmentos da sociedade para entregarmos às mãos 
do representante legal do Ministério Público Estadual 
da nossa região, Dr. José Junseira, a relação de todos 
os recursos, entre eles os já perdidos por inadimplên-
cia da Prefeitura. Já estamos com o segundo gestor, 
desde a minha chegada a esta Casa. Espero que da-
qui para a frente essa cobrança não seja feita a mim, 
mas ao Ministério Público daquela cidade. 

Gostaria de fazer um breve passeio pelo sudo-
este da Bahia, começando pela cidade de Santa Ma-
ria da Vitória, onde são tímidos ainda – mas, graças 
a Deus, já começaram – os serviços de recuperação 
da estrada que liga Santa Maria da Vitória a Bom Je-
sus da Lapa. Isso foi motivo de nossas várias vindas 
a esta tribuna. 

A pouca vergonha prejudica todos aqueles pro-
dutores, mas eis que vemos uma luz no fim do túnel, 
isto é, o começo de serviço de recuperação daquele 
trecho. 

Aproveito para saudar os nossos amigos moto-
boys de Bom Jesus da Lapa. A regulamentação da 
profissão já é uma realidade! 

Um abraço aos motoboys de Bom Jesus da 
Lapa!

A notícia só não é muito boa para Bom Jesus da 
Lapa no que se refere ao período de inadimplência que 
viveu aquele Município. Por isso, acabou perdendo 
os 500 mil reais que apresentamos em emenda para 
aquela cidade, a fim de recuperar o chamado Mercado 
dos Romeiros. É uma pena! Trata-se de um Município 
carente de tanta coisa! Disponibiliza-se meio milhão 
de reais e, depois, fica-se sabendo que o gestor deixou 
que isso se perdesse.

Hoje é o meu dia de falar, de lamentar essas 
perdas, porque conhecemos as carências de todos 
esses municípios. 

Em Bom Jesus da Lapa, felizes estão os morado-
res da Fazenda Batalha com a emenda da nossa auto-
ria que resolveu o problema de água da comunidade. 
Agora, fiquem certos de que lutaremos para resolver 
outras carências, como estradas, energia etc. 

Ibotirama, Piatã, Novo Horizonte, Iuiú, Carinha-
nha, Palmas de Monte Alto, Guanambi, todas essas 
cidades foram contempladas com recursos do Governo 
Federal, por meio de emendas da nossa autoria, para 
instalação de praças, poços artesianos etc. 

Avançam também as obras do DNIT para con-
clusão da ponte sobre o Rio São Francisco que liga a 
cidade de Carinhanha à cidade de Malhada, e de tre-
cho na BR-030, que liga Malhada a Guanambi, Caetité, 
Brumado, Sussuarana. Acontece que, mesmo sendo 
um trecho federalizado, quem continua atuando e mul-
tando os proprietários de veículos da região é a Polícia 
Rodoviária Estadual. 

Eu sei que há pessoas que têm conhecimento 
de causa neste plenário. Por isso, quero perguntar às 
autoridades o seguinte: se um trecho de estrada é fe-
deralizado, é ou não é obrigação da Polícia Rodovi-
ária Federal assumir o comando da vigilância desse 
trecho? 

Portanto, baseado em meu pouco conhecimento, 
não tenho outra alternativa a não ser recomendar às 
pessoas que estão sendo multadas que recorram à 
Justiça, porque essa atitude é inconstitucional.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de vol-
ta a esta tribuna para um passeio pela minha região 
sudoeste.

Começando por Santa Maria da Vitória, onde ain-
da são tímidos os serviços de recuperação da estrada 
que liga aquela cidade a Bom Jesus da Lapa, D. Lora 
e toda a turma do Hotel Carranca.

Em Bom Jesus eu saúdo os motoboys daquela 
cidade, dizendo a eles da nossa promessa de regula-
mentação da profissão e que já é realidade.

A notícia que não é boa para Bom Jesus da 
Lapa é de que a prefeitura, por inadimplência, acabou 
perdendo o recurso de 500 mil reais que colocamos 
para a reforma do mercadão municipal (o mercado 
dos romeiros); quaisquer dúvidas, procurem o Pre-
feito Roberto Maia, que certamente confirmará o que 
estamos dizendo.

Em Bom Jesus da Lapa, felizes estão os mora-
dores da Fazenda Batalha, com a emenda da nossa 
autoria que resolveu o problema de água daquela co-
munidade. Agora lutaremos para resolver outras ca-
rências, como estrada, energia etc.

Ibotirama, Piatã, Novo Horizonte, Iuiú, Carinha-
nha, Palmas de Monte Alto, Guanambi, todas estas ci-
dades foram contempladas com recursos do Governo 
Federal através de emendas de nossa autoria. Foram 
praças, aguadas, poços artesianos etc.

Avançam as obras do DNIT na conclusão da ponte 
sobre o São Francisco ligando a cidade de Carinhanha 
à cidade de Malhada, e também da BR-030 ligando 
Malhada a Guanambi, Caetité, Brumado, Sussuarana. 
Acontece que, mesmo sendo um trecho federalizado, 
quem continua atuando e multando muito é a Policia 
Rodoviária Estadual. Não seria mais um motivo para 
o Governo Federal chamar os concursados da Polícia 
Rodoviária Federal para atuarem nesse e em outros 
trechos, pelo Brasil afora? Venho orientar os proprie-
tários de veículos que forem multados nesses trechos 
a que recorram à Justiça e não paguem as multas, 
porque essa prática é inconstitucional.

Estive na cidade de Macaúbas (a capital do for-
ró da Bahia). Apesar de Macaúbas estar bem cuidada 
e muito bonita, queria apelar mais uma vez, e desta 
vez ao Deputado e Secretário João Leão, para o des-
caso com a estradas daquela região. Ibipitanga está 
isolada de tudo por falta de estrada, deixaram acabar 
o asfalto.

Tanque Novo a Igaporã, passando por Botuporã, 
é um desastre de tanto buraco! Um trecho que até há 
bem pouco tempo estava tão bem conservado. João 
Leão, o senhor deve conhecer Rio do Pires, Ibiajara 

(o povo com sede, e 95% do projeto que levaria água 
aquela comunidade está pronto). Alô, CERB! Dr. Cí-
cero Monteiro, está faltando apenas um pouquinho de 
sensibilidade de alguém que saiba o que é interior, o 
que é caatinga, o que é pobreza. 

Paramirim. Dr. Julio, tanta água armazenada (na 
barragem do Zabumbão) e pouco aproveitamento. 
Cadê os projetos? O Governo faz a barragem, mas 
não ajuda ou ensina o povo a explorar a água e gerar 
riqueza e trabalho.

Olhem o exemplo de Livramento de Nossa Se-
nhora, que está ali tão perto. Graças ao Presiden-
te Sarney, que na época levou a ideia e o incentivo 
àquele povo, hoje Livramento é o maior exportador 
de maracujá e o segundo exportador de manga; mas, 
infelizmente, é mais uma cidade produtora esquecida 
sem estradas, sem aeroporto e até mesmo sem uma 
empresa que faça o aproveitamento de grande quan-
tidade de frutas consideradas refugo e que acabam 
sendo jogadas fora.

Esta semana estarei em Campo Formoso, na 
Festa da Farinha. Certamente, cantarei a musica do 
Juraildes: “se farinha fosse americana e mandioca 
importada”...

Estarei também cidade de Mucugê (Chapada 
Diamantina), região que tem sofrido todos os anos 
com as queimadas. Vamos lá discutir soluções para 
o problema, visando a uma melhor preservação do 
nosso parque.

A cidade de Barra do Choça, mesmo já estando 
com a construção da quarta barragem, alega que está 
tendo o seu projeto de atividade produtiva atropelado 
por não poder usar suas águas no uso do desenvolvi-
mento econômico, pois todo o seu estoque tem sido 
utilizado no abastecimento humano da região, princi-
palmente em Vitória da Conquista.

Segundo dados da EMBASA e do Município de 
Barra, caso haja um período de estiagem, corre o risco 
toda a região de ficar com sede.

A água, que já é pouca para Vitória da Conquista, 
ainda vem sendo reivindicada para outros municípios, 
como Belo Campo e Cândido Sales. A solução para 
toda essa problemática está na nossa emenda, que 
é a construção da Barragem do Periquito, na Serra 
do Maçal.

Durante o discurso do Sr. Edigar Mão 
Branca, assumem sucessivamente a Presidên-
cia os Srs. Marco Maia, 1º Vice-Presidente, e 
Michel Temer, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Apresen-
tação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Francisco Rodrigues DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 9

 
AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 3

ACRE

Henrique Afonso PV 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Bene Camacho PTB 
Carlos Brandão PSDB 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Sarney Filho PV 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 14

PIAUÍ

Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Total de Paraíba: 3
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PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
Pedro Eugênio PT 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 1

 
BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões PT 
Jairo Carneiro PP 
João Carlos Bacelar PR 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PV 
Luiz Carreira DEM 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PSC 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 27

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Antônio Roberto PV 
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Eduardo Barbosa PSDB 
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
João Bittar DEM 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
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: 26

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Arnaldo Vianna PDT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Eduardo Cunha 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 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
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Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Simão Sessim PP 
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 20

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PP 
Dr. Talmir PV 
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José C Stangarlini PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 38

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Rodovalho DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Dagoberto PDT 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 12

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 11
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RIO GRANDE DO SUL

Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 256 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 1. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 469, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 469, de 2009, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Saúde e dos Transportes, no valor global 
de R$ 2.168.172.000,00, para os fins que 
especifica. Pendente de parecer da Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 19-10-09
Prazo na Câmara: 2-11-09
Passa a Sobrestar a Pauta em: 20-11-

09 (46º DIA)
Perda de Eficácia: 22-12-09 + 42 Dias

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O item 1 
da pauta está retirado. (Pausa.)

Há requerimento de retirada do item 1 da pauta, 
que trata da Medida Provisória nº 469, de 2009. Assi-
na o Deputado Lincoln Portela.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, inciso VI, do RICD, a reti-

rada de pauta do item 1 constante da Ordem 
do Dia da presente sessão.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Lincoln Portela, Vice-Líder do PR”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Lincoln Portela, que falará a 
favor da matéria. (Pausa.)

 O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Com a palavra o Deputado Duarte Nogueira, para 
questão de ordem.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, in-
dago a V.Exa. se o requerimento do PSDB que propõe 
alteração nos itens da pauta tem preferência perante o 
requerimento que V.Exa. ora anunciou. (Pausa.) 

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só vou 

responder à questão de ordem do Deputado.
V.Exa. tem razão. O seu requerimento tem prefe-

rência. Peço ao Deputado Lincoln Portela para aguar-
dar um pouco. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar, então, a preferência, para que a PEC nº 98, de 
2007, a PEC da Música, seja votada como item 7 da 
presente Ordem do Dia.

Portanto, ficaria para depois o item 7. Passaria à 
frente da Proposta de Emenda à Constituição, segun-
do turno, para modificar a composição do Conselho 
Nacional de Justiça, da Proposta de Emenda Cons-
titucional da Alimentação e da Proposta da extinção 
do foro privilegiado.

“Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 

160, combinado com o inciso XVI do art. 117 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, preferência para que a PEC 98/2007, 
constante como item 10 da pauta da presente 
Ordem do Dia, seja apreciada como item 7 da 
presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. 
– Otavio Leite, PSDB; José Aníbal, Líder do 
PSDB”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 
está em votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Duarte Nogueira, para sustentar o requerimento de 
preferência, tem V.Exa. a palavra.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, solicitamos do Plenário essa inversão da 
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pauta até para que possamos realizar a conclusão do 
acordo feito da semana passada para cá, que previa 
não só as matérias votadas na semana anterior, e on-
tem o projeto da Política Nacional sobre Mudança do 
Clima, culminando com esta PEC, a chamada PEC da 
Música, que está aqui na Câmara há mais de 2 anos. 
Ela vai criar um incentivo importante para o nosso setor 
artístico cultural, para viabilizar fonogramas, videofo-
nogramas, os conhecidos CDs e DVDs. Vai gerar em-
prego e valorizar nossos autores, cantores, diretores, 
produtores, a classe artística em geral.

Portanto, Sr. Presidente, para dar cumprimento 
ao nosso acordo, solicito ao Plenário que façamos a 
inversão de pauta e deixemos, dentre as propostas de 
emenda constitucional que estão na pauta, esta figurar 
em primeiro lugar, como item 7, conforme o requeri-
mento por nós assinado.

Posto isso, agradeço e peço apoio ao Plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. MARCELO SERAFIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra para falar contra a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Então, os Srs. Líderes vão encaminhar a questão da 
preferência, não é?

 O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido dos 
Trabalhadores é a favor da inversão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra a inversão, tem a palavra o Deputado Marcelo 
Serafim.(Pausa.)

A Presidência avisa aos Deputados que as ma-
térias hoje são polêmicas. Já começaram a perceber 
até pelo requerimento de preferência.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é a PEC da 
Música.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É a PEC 
da Música.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – É muito importante vo-
tarmos essa proposta de emenda à Constituição. Ela 
deveria ter sido votada na semana passada, mas houve 
aquele problema na quarta-feira e não votamos.

Acho que é importante colocá-la como primeiro 
item porque há consenso. Votaremos esta PEC e acei-
taremos a preferência.

O PT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não há 

consenso porque o Deputado Marcelo Serafim vai 
sustentar contra. 

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Mi-
chel Temer, Sras. e Srs. Deputados, a PEC da Música, 
diferentemente do que o nobre Deputado José Geno-

íno fala, não possui consenso. Houve uma discussão 
longa dessa matéria dentro da Comissão Especial, que 
aprovou um relatório, todo ele com o voto contrário da 
bancada do Estado do Amazonas.

Há uma ilusão enorme por parte dos autores da 
PEC, dizendo que ela reduzirá o preço de CDs e DVDs 
produzidos no Brasil e, consequentemente, a pirataria. 
Isso não é verdade. O CD e o DVD hoje produzidos na 
Zona Franca de Manaus têm aproximadamente 7% de 
impostos. Se produzíssemos o mesmo CD nos Esta-
dos do Rio de Janeiro ou de São Paulo, teríamos de 
pagar algo em torno de 40% de impostos.

Então, quando se fala que haveria redução sig-
nificativa no valor dos CDs e DVDs no Brasil e, conse-
quentemente, que combateria a pirataria, não se está 
falando a verdade em torno desta proposta.

Infelizmente, Srs. Deputados, a maioria das pes-
soas que defendem a PEC não participaram das dis-
cussões sobre a matéria, que ocorreram ao longo de 
2 anos. Nessas discussões, a Receita Federal e o 
Governo brasileiro disseram que, se a matéria fosse 
aprovada, diminuiria o interesse fiscalizatório por parte 
do Fisco. Assim, fiscalizariam a bebida e o cigarro con-
trabandeados do Paraguai e não iriam fiscalizar os CDs 
e DVDs contrabandeados pela fronteira brasileira.

Esta PEC coloca em risco a indústria nacional, 
coloca em risco, Deputado José Genoíno, os empregos 
dos trabalhadores da Zona Franca de Manaus.

Hoje, também vamos travar uma discussão so-
bre o meio ambiente. É muito bonito falar em defesa 
da Amazônia mas não prestar atenção a uma PEC 
como esta, que tira empregos do Estado do Amazo-
nas e coloca em risco a indústria nacional, que tanto 
defendemos.

A proposta do Deputado Duarte Nogueira, de fa-
zer a inversão de pauta e colocar como primeiro item 
da sessão extraordinária esta PEC, coloca-nos na 
obrigação, nós da bancada do Estado do Amazonas, 
de obstruir, de apresentar requerimentos para obstruir 
todas as votações que acontecerão na sessão ordiná-
ria. Iremos usar todos os argumentos e instrumentos 
regimentais.

A maioria dos Parlamentares não tem, infeliz-
mente, o conhecimento que nós e a bancada que ora 
propõe alternância e alteração de pauta temos sobre 
a matéria. 

Portanto, não podemos deixar que esta PEC, que 
é polêmica, passe à frente de outras matérias, porque 
ela vai atrapalhar toda a pauta do dia de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar contra, concedo a palavra ao Deputado Lupércio 
Ramos.
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O SR. JOSÉ GENOÍNO – Para falar a favor, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputa-
do José Genoíno quer falar a favor. Então, um momen-
to. O Deputado José Genoíno vai falar a favor antes, 
porque um Deputado falou contra. Um momentinho, 
Deputado Lupércio Ramos.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, eu respeito profundamente 
a posição da bancada da região amazônica, particu-
larmente do Estado do Amazonas, em relação a um 
produto que tem repercussão na Zona Franca de Ma-
naus.

Mas estamos discutindo, Sr. Presidente, nesta 
PEC, a desoneração dos meios relacionados direta-
mente com a divulgação e a produção musical do País. 
Este debate é sobre uma questão universal e nacio-
nal, que é o incentivo ao desenvolvimento da música, 
o acesso e o apoio à música neste País tão rico em 
produção e criação cultural. Chamo atenção dos no-
bres colegas para o fato de que não podemos trazer 
um problema regional para inviabilizar uma solução 
nacional de questão que é de todo o País.

Isso não ajuda as reivindicações e as pretensões 
da bancada do Amazonas. Não é isso que vai compro-
meter o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. 
Não é isso que vai comprometer os incentivos fiscais 
na região da Zona Franca de Manaus.

Entendo que é necessário votarmos esta PEC 
como uma decisão do Congresso Nacional, que já dis-
cutiu várias isenções aqui e deve enfrentar este debate 
no âmbito da cultura. Estamos vivendo uma época no 
mundo em que o acesso à cultura e ao bem cultural é 
muito importante para o exercício da cidadania.

Por isso somos favoráveis à preferência para 
esta PEC, que, aliás, conforme o acordo da semana 
passada, estava para ser votada. 

Faço um apelo aos Deputados da bancada do 
Amazonas para que não criem uma contradição que, 
na verdade, não existe.

Por último, Sr. Presidente, somente quero deixar 
claro que a preferência é com relação às PECs. Va-
mos respeitar, na sessão ordinária, o que foi acordado 
ontem. Temos os projetos de lei dos taifeiros e o do 
DNIT para deliberar nesta Casa (palmas) e queremos 
fazer isso.

Quanto ao projeto do DNIT, há uma polêmica 
porque não queremos o desmembramento, que vai 
ser objeto de requerimento.

Este é o encaminhamento, Sr. Presidente, favo-
rável ao requerimento de preferência.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Lupércio 
Ramos, que falará contra a matéria.

O SR. LUPÉRCIO RAMOS (Bloco/PMDB-AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero contraditar o ilustre Líder do PT, 
Deputado José Genoíno: a questão regional é um 
problema do País, sim; a questão regional tem de ser 
levada em consideração pelo País.

Chamo atenção do Plenário para o grande fato 
de que iludiram os artistas brasileiros. Iludiram! O ob-
jetivo da PEC é reduzir a pirataria. É claro que todos 
nós queremos combater a pirataria, Sr. Presidente. É 
claro que queremos apoiar a cultura nacional. É claro 
que precisamos combater um crime. E este é um crime 
nacional, Deputado José Genoíno: a pirataria. Mas esta 
não é a fórmula apropriada para combatê-la.

Vejamos, Sras. e Srs. Deputados, o que a PEC 
propõe: a imunidade tributária para CD e DVD em todo 
o País. O Amazonas dispõe de um parque moderno 
para a produção de DVDs e CDs, com isenção própria 
do modelo de desenvolvimento daquela região, que é a 
Zona Franca de Manaus. A partir do momento em que 
a imunidade tributária for concedida em todo o País, 
a pirataria vai se oficializar no Brasil. Ela será maior 
ainda porque não haverá nenhum ente da Federação 
interessado, preocupado em combatê-la. Não é por aí 
que vamos combatê-la.

Ora, se um CD hoje sai em torno de 20 reais do 
Parque Industrial de Manaus, no seu custo final não 
vai haver redução de 40%, como estão apregoando, 
para os queridos artistas brasileiros. Essa redução 
não será de 40%; será, em média, de no máximo 7% 
a 10%. Não é esse o caminho. Assim, vamos institu-
cionalizar, no Brasil inteiro, a pirataria.

E se o princípio do combate à pirataria fosse 
esse, teríamos de também dar imunidade tributária a 
relógios, bolsas, sapatos, tênis, tudo o que há de pi-
rataria no País. O que vai acontecer é que essa PEC 
vai acabar com parte do parque industrial de Manaus 
nessa área. Isso é inevitável. As indústrias que terão 
competitividade também em qualquer parte do País se 
instalarão em São Paulo, no Rio de Janeiro.

Não concordo com o Líder do PT quando diz que 
esse é um problema regional; é um problema nacional. 
O problema da pirataria é nacional, e o desenvolvimento 
regional também é uma questão nacional.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, V.Exa. pode me informar se o requerimento 
que vamos votar é para passar a PEC para o primeiro 
item da pauta?
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passar o 
item 10 da pauta para o item 7.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Então é entre 
o grupo das matérias sujeitas a disposições especiais. 
É esse o requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Exata-
mente.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Muito obriga-
da, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar a matéria, como votam os Srs. Líderes?

Como vota o PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “sim” a 
essa preferência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Como vota o PMDB?
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PP?

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PDT, Deputado Miro?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT é a 
favor da preferência e da PEC.

O PDT sempre apoiou as políticas de todos os 
Estados, inclusive da Zona Franca de Manaus. Agora, 
o benefício a uma atividade, especialmente de criação 
intelectual, não pode ficar restrito a uma região do Brasil 
pela penalização das demais. Essa é a questão.

Então, imagino que se recompõe, tardiamente 
até, uma justiça que já era devida a esses artistas, 
intelectuais, criadores, que fazem parte do lado bom 
da vida brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PDT, 
“sim”.

PPS, Deputado Fernando Coruja.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
é uma proposta que visa dar imunidade tributária à 
música brasileira.

Não é aconselhável, não é prudente, inclusive, aos 
Parlamentares da Amazônia querer tratar essa questão 

como regional. É preciso lembrar que nós, que somos 
representantes de outros Estados – eu sou de Santa 
Catarina -, várias vezes votamos benefícios setoriais 
para a região amazônica. Aqui não estamos tratando 
de benefícios setoriais, mas de um benefício para um 
setor cultural do Brasil. Querer tratar isso como uma 
questão regional, inclusive ameaçar com obstrução, 
não me parece uma boa opção, não é uma boa tática 
para enfrentar outras demandas que certamente virão 
em outros momentos.

Por isso encaminhamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS, 

“sim”.
PTB?
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
encaminha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PTB, 
“sim”.

Bloco?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-

AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, primeiro, ainda não estamos no debate do mé-
rito. Segundo, algumas afirmações feitas no plenário 
não correspondem à realidade.

Há quem imagine que é um benefício para a 
música, e, com isso, estaremos não só combatendo, 
mas acabando com a pirataria. Longe disso, Sr. Pre-
sidente. Pelo conteúdo da PEC, a única providência 
que vai acontecer é fazer com que as indústrias ins-
taladas na Zona Franca migrem para as regiões mais 
desenvolvidas do País.

Mas apelo aos Srs. Líderes para que não faça-
mos inversão de pauta porque o primeiro item, Presi-
dente Michel Temer, é uma votação de segundo turno 
não polêmica, os seguintes são matérias importantes, 
como a inclusão do direito à alimentação. Enfim, vamos 
deixar a pauta do jeito que está e, ao final, votaremos 
a PEC nº 98.

É o apelo que a bancada do Amazonas faz aos 
Srs. Líderes.

O Bloco vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 

vota “não”.
Como vota o PSDB?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB propôs o requerimento sob a alegação de que 
faz parte do conjunto de matérias acordadas ainda 
na semana passada e que estão sendo debatidas e 
deliberadas.

Faço uma ressalva, em especial aos colegas do 
Amazonas, que estão de maneira legítima defendendo 
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os interesses do seu Estado, até porque é o nosso pa-
pel na condição de Parlamentares, mas o substitutivo 
adotado pela Comissão, no final do artigo da Constitui-
ção que se refere à isenção fiscal para a produção de 
CDs e DVDs, faz a seguinte ressalva: “salvo na etapa 
de replicação industrial de mídias óticas de leitura a 
laser” que são os industrializados na Zona Franca de 
Manaus.

Portanto, acho que isso salvaguarda e preserva 
os interesses daquele Estado, sem prejuízo a artistas 
e produtores e, em especial, à sociedade brasileira, 
que poderá ter a redução da carga de impostos so-
bre a produção desse tipo de mídia, CDs e DVDs, o 
que vai tornar mais popular, acessível e democrática 
a cultura para a maioria da população, vai gerar mais 
empregos, valorizar a classe artística e diminuir as 
distâncias regionais, sem prejuízo, como já ressaltei, 
a essa questão específica da parte industrial, do que é 
chamado no jargão popular de “queimar os CDs”, como 
é feito no Estado do Amazonas, que fica preservada 
na forma do substitutivo.

Por isso peço o apoio a todos para invertermos 
a pauta, colocando em primeiro lugar entre as maté-
rias que tratam de emenda constitucional a PEC da 
Música.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PMDB? 
(Pausa.)

O SR. LUIZ CARLOS SETIM (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Democratas também encaminha 
“sim”, embora seja uma matéria polêmica sobre a qual 
não concordam Parlamentares de algumas regiões, 
mas o que se está discutindo é apenas a preferência 
e a transferência para o item 7.

O Democratas encaminha “sim”, Sr. Presidente.
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Parti-
do Verde também quer deixar para discutir o mérito da 
questão mais adiante. Vamos ganhar tempo.

Só chamo a atenção de todos os artistas brasi-
leiros para que fiquem atentos a esta votação porque 
é muito importante saber quem está a favor e quem 
está contra os músicos e as músicas neste mundo e 
neste País.

Neste momento, votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PV vota 

“sim”.
PSC? (Pausa.)
PSOL? (Pausa.)
Governo? (Pausa.)
O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB quer 
alterar de “sim” para “não”.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como?
O SR. ALEX CANZIANI – Por orientação do Lí-

der, o PTB altera de “sim” para “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 

altera de “sim” para “não”.
Muito bem. Então, vamos votar.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 

me chama?
O SR. LINCOLN PORTELA – O PR, Sr. Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 

Deputado.
PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Estamos mudando a nossa 
orientação para “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar. 

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela Liderança do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
existe uma bancada importante do PMDB que diz res-
peito ao Amazonas. O Governador do Amazonas é do 
PMDB. Como temos de respeitar pessoas que tenham 
posicionamentos diferentes, liberamos a bancada.

Particularmente sou favorável, mas a bancada 
fica liberada para votar como quiser. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – S.Exa. 
libera a bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação. 

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
Deputados que forem a favor do requerimento de pre-
ferência permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO O REQUERIMENTO. 
 O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM) – 

Sr. Presidente, peço verificação. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verifica-

ção concedida. 
O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ) – Sr. Presi-

dente, peço verificação conjunta. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verifica-

ção conjunta.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Pre-

sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
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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. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT pede aos 
companheiros que venham ao plenário votar “sim”. 

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o PP inverte o encami-
nhamento para “não”. 

O SR. MARCELO SERAFIM – Sr. Presidente, 
peço licença rapidamente para esclarecer... 

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido Verde vota “sim”. 

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB libe-
ra a bancada, mas nós, do Amazonas e da Amazônia, 
votamos “não”. 

O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas li-
bera a bancada também, e eu, na condição de bom 
amazônida, voto “não”.

 O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
faço um esclarecimento. Alguns Parlamentares estão 
tentando colocar a visão de que, nessa proposta, de 
um lado está a bancada do Amazonas, defendendo os 
interesses privativos do nosso Estado, e do outro lado 
está toda a cultura nacional. Não é isso. 

O texto de proposta de emenda à Constituição 
prejudica sobremaneira a indústria nacional e todo o 
polo de CDs e DVDs de todos os artistas brasileiros. 

Ao longo de toda a discussão, teremos oportuni-
dade de mostrar ao Parlamento brasileiro quão nociva 
é essa proposta. A bancada do Estado do Amazonas 
não está aqui por um sentido corporativista. 

O Deputado Duarte Nogueira, pessoa que res-
peito, dizia há pouco que o texto da proposta preser-
varia o Amazonas. Nós não somos malucos de enca-
minhar e votar contra uma proposta que preserve os 
interesses do Estado. O que preserva ali é a parte de 
replicação, que corresponde ao custo de 1 real e 50 
centavos de cada CD e DVD. Portanto, acaba com toda 
a vantagem corporativa do Amazonas em relação aos 
outros Estados. 

Para concluir, quando derem imunidade tributária, 
perderemos todo o interesse fiscalizatório por parte do 
Governo brasileiro, e, consequentemente, a proposta 
que visava no início reduzir a pirataria, fará com que 
a pirataria aumente ainda mais, porque quando não 

houver fiscalização, CDs e DVDs piratas serão comer-
cializados de forma ainda mais forte no Brasil. 

A nossa posição não é em defesa do Estado do 
Amazonas, mas em defesa da indústria nacional e dos 
artistas brasileiros. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sras. De-
putadas e Srs. Deputados, no dia de hoje, como são 
várias votações polêmicas, durante a votação, a Pre-
sidência somente admitirá manifestações sobre a ma-
téria. O que for estranho a ela não será permitido em 
plenário.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
há muitos oradores ao microfone, concedo a palavra, 
em primeiro lugar, ao Deputado Ricardo Barros, que 
está na fila.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, convoco todos os Parlamentares a virem ao ple-
nário, pois estamos em processo de votação nominal. 
Haverá muitas votações hoje. A pauta é extensa, mas 
útil para o Brasil. 

Em segundo lugar, essa matéria é de fato com-
plexa. Lido o texto da proposta de emenda constitu-
cional, há que se cuidar da amplitude que isso pode 
alcançar.

Portanto, a matéria é meritória e deve ser vota-
da. Evidentemente, durante a votação do mérito, ava-
liaremos as repercussões existentes, inclusive para o 
Estado do Amazonas e outras regiões do País.

O Governo encaminha o voto “sim”.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há muitas 
Comissões Permanentes e Técnicas funcionando. Es-
tão lotadas de Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Secreta-
ria-Geral providenciará para que as Comissões encer-
rem os seus trabalhos e fará acionar as campainhas, 
porque logo mais vou encerrar a votação.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Carlos Santana e, em seguida, 
Deputado Otavio Leite. (Pausa.)

O SR. SILAS CÂMARA (PSC-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC en-
caminha “não” e convida sua bancada a participar da 
votação.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Deputado 
Michel Temer e Primeiro Vice-Presidente Marco Maia, 
peço atenção a V.Exas. Ontem conseguimos fazer um 
grande acordo nesta Casa entre todas as Lideranças 
para dar preferência ao projeto dos taifeiros, em res-
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peito a esses homens que vieram de todo o Brasil, que 
têm sido injustiçados há 48 anos. 

Há consenso para votar o projeto, a ele não foi 
apresentada nenhuma emenda. Por isso, se possível, 
peço que esse projeto seja o primeiro da pauta.

Repito: todos os Líderes aceitaram o encaminha-
mento. Gostaria que hoje aqui referendássemos o que 
foi acordado ontem, em respeito a esses homens que 
estão nesta Casa. Para nós, isso é importante. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-

lavra o Líder, Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
discussão foi feita na bancada. Corrijo a orientação do 
Democratas para “sim”.

Peço a todos os Parlamentares que venham ao 
plenário para haver quorum necessário e, dessa forma, 
fazermos a inversão da pauta no item 7.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-
cratas vota “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Líder José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desde ontem 
estou querendo falar para saudar aquela importantís-
sima votação do projeto das mudanças climáticas. E 
hoje lembro os Líderes que essa matéria era o último 
item da pauta de quarta-feira passada. 

Foram feitos vários movimentos aqui para se co-
locar o Distrito Federal, os cargos da educação, e nós 
cedemos. Mas hoje, Sr. Presidente, não vamos ceder. 
Ou essa matéria tem a prioridade que merece – e eu 
quero agradecer às Lideranças que encaminharam 
“sim” -, ou vamos rever a nossa posição da continui-
dade da pauta. 

Não estou fazendo nenhuma ameaça. Estou 
lembrando aos Srs. Líderes que foi feito um entendi-
mento em cima de nossas concessões. Não criamos 
dificuldade para votar matéria relacionada ao Distrito 
Federal, a cargos para a educação, e encaminhamos 
contrariamente. De modo que hoje a inversão de pau-
ta é resultado de interpretação legítima que estamos 
fazendo.

Portanto, agradeço aos Líderes que encaminha-
ram “sim”.

Aproveito ainda para conclamar os Srs. Depu-
tados a virem ao plenário para votarmos a inversão 
de pauta.

O SR. SILAS CÂMARA – Sr. Presidente, sobre 
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra. Aliás, a fala hoje é apenas sobre a votação 
da matéria.

O SR. SILAS CÂMARA (PSC-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem esta 
Casa votou matéria muito importante sobre mudanças 
climáticas. Os nossos companheiros da bancada do 
Amazonas fizeram um registro e é verdadeiro de que 
o projeto prejudica o único polo de desenvolvimento 
regional instituído neste País que colabora para o equi-
líbrio das mudanças climáticas.

Então, este Plenário não pode ser contraditório. 
Por isso, pedimos que a aprovação dessa emenda 
constitucional seja retardada, a fim de fazermos dis-
cussão mais apurada, melhor, que contemple todos 
os brasileiros, inclusive os do Amazonas.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Otavio Leite.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, peço 1 minuto de atenção a V.Exas. A elabora-
ção de uma regra jurídica – e nós aqui temos o dever 
precípuo de elaborar boas leis que são justas, atuais, 
modernas e que, intervindo na sociedade, possam 
produzir efeitos positivos – é um processo complexo. 
Seria muito fácil se, de antemão, pudéssemos con-
ceber que há convergência e que há unanimidade. A 
unanimidade é raríssima em termos de processo le-
gislativo. Então, é natural que haja visões distintas. Por 
isso existe, conceitualmente falando, teses, antíteses 
e até sínteses. 

Essa matéria é proveniente de 2007 e foi objeto 
de profunda e ampla discussão, não só na Comissão 
de Constituição e Justiça como também numa Comis-
são Especial. A pluralidade dos Deputados, os partidos 
lá estavam. Inúmeras foram as sessões de audiência 
pública. A contribuição mais diversa foi lá oferecida. 
E, na culminância do processo, para atender a um 
discernimento justo, nós propusemos – e a Comissão 
aquiesceu – estabelecer-se uma cláusula preservando 
o Polo Industrial de Manaus.

Tal qual vai ser votado, o substitutivo não afeta 
absolutamente em nada Manaus. Não haverá qualquer 
tipo de prejuízo, muito menos em termos de emprego. 
Ao contrário. Vamos com essa PEC oferecer ao direito 
brasileiro a inserção da música, da cultura no século 
XXI. Por quê? Se temos na Constituição o livro bene-
ficiado, os tempos beneficiados, por que não a música 
brasileira? Isso vai permitir uma comercialização muito 
mais ampla, vai induzir milhares de brasileiros que são 
pequenos, que lutam para gravar e vender um disco, 
vendê-lo sem tributos. Isso é justo, necessário, ade-
quado e oportuno ao momento. Agora, se há visões 
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distintas, paciência! Que o Plenário se pronuncie para 
que possamos avançar.

Efetivamente é uma proposta que vai muito além 
de CDs. Entra na telefonia e em toda a mídia digital, 
que é o momento presente e não tem nada, absolu-
tamente nada a ver com o Polo Industrial de Manaus, 
que queremos cada vez mais forte e com mais clien-
tes. Essa PEC – estejam certos os senhores – há de 
fomentar demais a combalida indústria fonográfica 
brasileira, que vai mal das pernas. É dever do Parla-
mento nacional ajudá-la através de uma lei que seja 
justa, atual, consequente e oportuna.

Essa PEC, que é plural – uma proposta coletiva 
de Deputados de vários partidos e de todas as regi-
ões do Brasil; não é um Deputado, é um conjunto, é 
um coletivo -, merece uma apreciação mais profunda 
de todos nós.

Vamos inverter a pauta e fazer justiça, porque 
essa pauta já tinha sido acertada semana passada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Colbert Martins.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
acabo de falar com o Líder Henrique Eduardo Alves. O 
PMDB muda a orientação para “não”. O PMDB vai votar 
a PEC sem problemas, mas à inversão o partido é con-
trário. Ontem o Governador do Estado esteve aqui com 
o Líder, que me pediu para fazer essa mudança.

O PMDB recomenda “não” à inversão, mas, quan-
to à PEC, teremos outro tipo de discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
vota “não”.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra a Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, parece que estamos centrando o debate na 
Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus 
hoje é responsável pela produção física – a produção 
artística e cultural é feita basicamente no centro-sul 
do País – do CD, do DVD e das suas embalagens. O 
debate aqui se resume entre os que querem ajudar a 
música ou os que querem proteger direitos adquiridos 
na Zona Franca de Manaus.

Primeiro, quero dizer, claro, que não correspon-
dem à realidade afirmativas como a que o querido 
Deputado Otavio Leite acaba de fazer, que a PEC não 
prejudica a Zona Franca. Não é verdade. Se não pre-
judicasse, não teria razão nenhuma para a bancada 
do Estado, o Governador do Estado, o Ministro Alfredo 
Nascimento estarem contra ela.

Mas, vamos lá, Sr. Presidente. Por que prejudi-
ca? Porque a participação da replicação, ou seja, da 
produção física, representa em torno de 8% de toda 
a cadeia e de todo o processo produtivo. Então, essa 
é uma vantagem comparativa insuficiente para a ma-
nutenção das indústrias no Estado do Amazonas, na 
Amazônia e na Zona Franca.

Mas, Sr. Presidente, tirando Zona Franca, vamos 
debater o outro aspecto da proposta. Dizem – e ouvi 
pela televisão no dia de ontem – que, se aprovada, 
essa PEC vai acabar com a pirataria e diminuir em 
40% o preço dos CDs.

Quero, neste momento, fazer um desafio, Sr. 
Presidente, não a todos os Parlamentares, mas ao De-
putado Otavio Leite: na semana seguinte à aprovação 
dessa PEC, caso venha a ser aprovada, se o preço 
dos produtos, CDs e DVDs, não baixar 40%, Depu-
tado Ronaldo Caiado, nós temos, este Plenário, esta 
Casa, a obrigação de rever nossa posição, porque é 
assim que os artistas e os cantores brasileiros estão 
sendo iludidos. Está sendo dito a eles que o custo vai 
diminuir em 40%. Não é verdade! Não é verdade! A 
redução não chegará a 10%. Portanto, estará muito 
longe de combater a pirataria. Repito: muito longe de 
combater a pirataria!

Deputado Ronaldo Caiado, o único reflexo – re-
pito: o único – imediato dessa PEC é a transferência 
das indústrias que estão na Zona Franca para o res-
tante do País.

O Deputado Miro está enganado, porque não 
existe ninguém que defenda mais a música brasileira, 
a cultura do que nós. Durante muito tempo, presidi a 
Frente Parlamentar de Combate à Pirataria, defendendo 
o setor. Como poucos, estudamos muito a matéria. O 
problema da pirataria é que em grande parte dela os 
CDs vêm pelo caminho do contrabando. Chegando aqui, 
eles são replicados em laboratórios clandestinos.

Então, se conseguirmos com essa PEC bara-
tear 10%, 15%, 20% – digamos, 2 reais, 4 reais que 
seja – um produto que vá para o mercado a 16 reais, 
não haverá competição com a pirataria, que vende o 
mesmo produto por 2 reais. Mas ajudaremos a sub-
trair empregos na Zona Franca – veja, Presidente, que 
ironia – no mesmo dia em que vamos aprovar o Fun-
do sobre Mudanças Climáticas para o País, ou seja, 
tirando empregos da Zona Franca para mandar para 
o centro-sul, que já tem empregos suficientes.

Obrigada.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, eu fui 
referido. Rescreveram o que eu disse. Eu fui referido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu já vou 
lhe dar a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Eu tenho direito.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Marcos Antonio e o Líder Vaccarezza estão há 
séculos ao microfone. Depois darei a palavra a V.Exa., 
Deputado Miro.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Líder Vaccarezza.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, concordo e apoio a fala e o encaminha-
mento do Deputado José Genoíno, e não há mudança 
nem diferenciação da primeira fala de S.Exa.

Há uma discussão, e eu estou preocupado, no 
sentido de que votemos a PEC da Música e as PECs 
em questão. Esse encaminhamento de alteração criou 
uma dificuldade muito grande para os demais enca-
minhamentos. O Governo está encaminhando “sim”. 
Eu acompanharia o Governo, mas estou preocupado 
com esse encaminhamento. Então, quero liberar a 
bancada do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT li-
bera a bancada.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Marcos Antonio, por 1 minuto.

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
indagar a este Plenário, com todo o respeito ao Depu-
tado Otavio Leite, sobre o sentido da PEC nº 98, de 
2007, pelo seguinte: não está definido o preço real do 
CD, apesar do desconto.

Primeiro, não se pode competir com o mercado 
informal, ilegal. Esse é um benefício para a fábrica. 
Estão alegando que a PEC vai beneficiar os cantores 
e compositores. Não faz sentido. A PEC nº 98 precisa 
ser revista, reavaliada.

O pirateiro consegue fazer o preço final do CD 
no mercado hoje, com capa e tudo, por 72 centavos. 
Jamais a fábrica vai chegar a esse ponto. E dizer que 
o mercado ilegal vai competir com o mercado formal!? 
Isso não existe, Sr. Presidente. O que tem de ocorrer 
é a pirataria ser banida ou coibida. Essa é a realidade. 
Na minha opinião – Marcos Antonio, do PRB -, a PEC 
nº 98 precisa ser revista.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui referido pela 
Deputada Vanessa, o que muito me honra. Lamenta-
velmente, S.Exa. rescreveu o que disse. Como esta-
mos discutindo propriedade imaterial, quero reivindicar 
a propriedade imaterial do meu próprio discurso. Em 
nenhum momento falei em pirataria ou que a Deputa-
da Vanessa não gostava de música. Então, atribuir-me 
essas frases é uma impropriedade, mas tenho o pra-

zer de vir ao microfone novamente para falar da minha 
admiração pela Deputada Vanessa, que não diminui 
em função, por um lado, do equívoco que S.Exa. está 
cometendo quanto ao mérito e, por outro lado, porque 
está defendendo o seu Estado. Lamentavelmente, já 
me senti aqui, defendendo o meu Estado, sem abso-
luta solidariedade de quem quer que seja.

No mérito desta matéria, estamos discutindo – e 
sou a favor – o direito desses brasileiros, que fazem 
música, que cantam, que interpretam, que tocam ins-
trumentos musicais, terem os seus discos gravados 
em todas as Unidades da Federação nas mesmas 
condições que têm na Zona Franca de Manaus. Isso 
é diferente de fabricar produtos para exportação, que 
foi a ideia inicial da Zona Franca e que agora até ex-
trapolou. Acho que cabe uma rediscussão serena, em 
outro ambiente, em outro momento.

Neste caso, estamos defendendo essa liberdade 
de manifestação, porque ela também pode ser restrin-
gida de uma forma tributária. Então, a rigor, a restrição 
que existe hoje pode ferir direitos individuais desses 
músicos, desses artistas.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSOL?

O SR. GERALDINHO (PSOL-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSOL quer lembrar aos 
Líderes que foi dito aqui que a PEC nº 98 está há 2 
anos para ser votada, mas a PEC do fim do voto se-
creto dos Parlamentares, de todos os Deputados, 
Senadores, Deputados Estaduais e Vereadores está 
há 9 anos. Ela entrou no ano de 2000. Em 2006, foi 
votada em primeiro turno. Então, concordamos com a 
inversão da pauta e apelamos aos Líderes para que 
possamos, ainda no mês de novembro, votar a PEC 
do fim do voto secreto dos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação. Posso encerrar? (Pausa.)

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sei 
que às vezes resolvemos uma votação no microfone. 
Gostaria de aprovar a PEC dos artistas. O Governo 
está procurando uma solução para a Zona Franca de 
Manaus. Que todos os Deputados aprovem a PEC dos 
artistas. Se for seguir esse caminho, a PEC será der-
rotada. Então, devemos construir uma solução para as 
pessoas que encaminharam preferência da PEC dos 
artistas retirar, fazermos um acordo para aprová-la, 
escolhendo a data. O Governo está próximo de chegar 
a um acordo para trazer todo o pessoal que defende 
a Zona Franca de Manaus para votar a favor. Então, 
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queria apelar para que, se possível, não se desse 
essa preferência agora. Vamos construir um acordo 
para aprovar a PEC.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Líderes não querem conversar? Eu dou mais um tempo 
para a votação, enquanto os senhores conversam.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, esta matéria já foi por demais 
discutida. Os artistas vêm sendo penalizados há mui-
tos anos. Não há nenhum mecanismo capaz de viabi-
lizar o artista, que hoje corre o risco de ser excluído do 
mercado porque não tem como comercializar os seus 
produtos, DVDs e CDs, por um motivo muito simples: 
o Governo não consegue promover real combate à 
pirataria. O artista hoje depende de Deus, que lhe dá 
a capacidade de produzir um disco e milhares e mi-
lhares de shows pelo Brasil afora para ter uma renda 
mínima e conseguir se manter. 

À Deputada Vanessa Grazziotin, que defende a 
tese de que estaríamos excluindo alguns empregos, 
sugiro que encaminhe um projeto para que possamos 
compensar essa questão, que é responsabilidade do 
Tesouro. Ora, se estamos isentando o artista, é para 
lhe dar uma opção de competir com a pirataria e para 
amanhã sermos mais capazes de combatê-la em nos-
so País. 

Dito isso, Sr. Presidente, peço que possamos 
ter maioria aqui para inverter a pauta e aprovar esta 
PEC, dando alternativa a todos esses artistas de via-
bilizar, sem dúvida nenhuma, sua atividade, o que é 
fundamental.

 O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, recebi 
aqui o pedido de diversos Líderes da base. Está ha-
vendo – vamos colocar com toda a clareza – tensão 
no plenário por conta da inversão da pauta. Muitos 
Líderes da base têm posição divergente, e o Governo 
vai mudar sua posição para liberação, porque alguns 
não querem, alguns querem...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Gover-
no quer liberar.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Eu quero dizer 
de novo: acho que houve uma precipitação aqui na 
inversão de pauta. Nós estamos caminhando para vo-
tar esse tema. Parece-me que é melhor que o diálogo 
continue entre os Líderes. 

De qualquer modo, para não deixar nenhuma 
bancada do Governo em contradição, o Governo li-
bera no painel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os se-
nhores não têm condição de conversar um pouco para 

resolver isso e não haver conflito, especialmente entre 
os partidos?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Dou uma colaboração, revelando 
no microfone o que se diz aqui. Algumas mudanças de 
posição estão amarradas a uma vacilação quanto ao 
compromisso de votação do projeto do DNIT. Então, é 
bom que se fale claramente, porque se houver recuo 
de um lado pode haver recuo de outro, e prejudica-se 
essa matéria, e depois isso acaba prejudicando a ou-
tra, como bem disse o Líder José Aníbal, sem fazer 
referência ao projeto. 

Mas o que se escuta aqui é isso. E, já que escu-
tamos, temos o dever de tornar público, porque esta 
sessão é pública. 

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A inver-
são, na verdade, só se dá em função das PECs, não 
é? Do item 10 para o item 7.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
é do meu feitio falar muito, mas nesse assunto pode-
mos chegar a um acordo. Eu quero aprovar a PEC dos 
artistas. Está perto. Não tem nada a ver com o projeto 
do DNIT, mesmo porque não alteraria a ordem. 

O primeiro ponto a ser votado aqui é o projeto 
do DNIT. (Manifestação das galerias.) O que se está 
votando aqui é a preferência da PEC. 

Se for colocada em pauta hoje, a PEC dos Ar-
tistas vai ser derrotada. Muita gente faz discurso para 
agradar os artistas, mas ela vai ser derrotada. Como 
eu quero que ela seja aprovada, quero que construa-
mos uma maioria para aprovar. Para se construir uma 
maioria para aprovar não se pode votar hoje.

Então, quero pedir a autorização de V.Exa.; como 
o Governo liberou, permita-me encaminhar o “não” para 
hoje, e nós marcaremos uma data para, ainda este 
mês, ou no começo do mês que vem, aprovarmos a 
PEC dos artistas. 

Portanto, quero mudar o voto para “não”.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma reti-
ficação: não falei com relação à ordem de votação, 
não. Eu falei foi quanto ao acordo de mérito. E está 
havendo esse tipo de embaraço, sim, senão acredi-
to que haveria unanimidade, aqui neste plenário, até 
para as 2 matérias. 

Também faço uma ressalva sobre o que disse o 
meu amigo Líder Vaccarezza: não acredito que quem 
esteja a favor aqui, mesmo sem ser do meu partido, 
esteja querendo falar para agradar a ninguém. O que 
nós estamos fazendo aqui é assumir publicamente uma 
posição que consideramos justa e correta.
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O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido Verde quer convocar seus Deputados para 
que venham a este plenário votar “sim” a esta maté-
ria, neste momento, e chamar a atenção dos artistas 
presentes.

Quero pedir a V.Exa. que libere a segurança para 
que alguns artistas – estou vendo ali Falcão, Eduardo 
Araújo e tantos outros presentes – tenham acesso, 
pelo menos hoje, no dia da votação, ao nosso plenário, 
para que eles sintam, para que eles, artistas, sintam o 
que eu sofro na pele aqui.

É preciso que os artistas se conscientizem e tra-
gam mais Parlamentares. Ainda bem que nós temos 
Parlamentares sensíveis aqui, defendendo a classe, 
mas é necessário que a classe também se organize 
neste sentido: de eleger mais Parlamentares artistas, 
para não me deixarem sofrendo sozinho aqui. 

Mas é um sofrimento bom. Estou lutando pela 
causa, pela nossa classe. 

“Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É provável 

que, como V.Exa., haja muitos artistas aqui na Casa.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
só queria chamar a atenção: está-se costurando um 
eventual acordo, mas se o painel for aberto e der um 
resultado, “sim” ou “não”, vamos ter de respeitar o re-
sultado do painel. 

Então, eventualmente, se se está tramando um 
acordo, discutindo um acordo, nós temos de cancelar 
a votação, porque, se se abrir o painel, o que vai valer 
é o resultado do Plenário, e não o eventual acordo que 
está sendo tramado aqui.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É que, se 
houver acordo, não vou abrir o painel, não é? Não sei 
se os senhores têm... Há condições para acordo, ou 
não? Vou perguntar, senão vou abrir. Há condições?

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu sou autor do requerimento e gostaria de falar. Ali-
ás, o Deputado Duarte Nogueira é o autor, e eu con-
traditei. Só que apresentei requerimento de retirada 
de todos os itens da pauta. Eles querem tanto votar 
a PEC; vamos retirar tudo da pauta e votar só a PEC, 
não é verdade?

Então, quero dizer o seguinte: se o painel mostrar 
que a maioria dos Parlamentares votaram “não”, como 
eu só apresentei todos esses requerimentos de obs-
trução por conta do requerimento do Deputado Duarte 
Nogueira, que quer inverter a pauta e colocar a PEC 
nº 98/07 como sétimo item da pauta, se a vontade no 
painel for pelo “não”, ou seja, manter-se como décimo 

item da pauta a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 98/07, eu já conversei com alguns Deputados do 
Estado do Amazonas e vou retirar todos os requeri-
mentos de obstrução das demais matérias. 

Agora, obviamente, vamos esperar o resultado 
do painel, para ver se a maioria vai decidir pelo “não”. 
Se decidir pela inversão, nós infelizmente vamos ser 
obrigados a manter toda a obstrução, para preservar 
pelo menos uma discussão ampla, que não é a discus-
são do Amazonas contra os artistas. As pessoas que 
dizem isso não conhecem o teor da PEC. As pessoas 
que dizem isso não participaram ativamente... 

(O microfone é desligado.) 

O SR. MARCELO SERAFIM – Então, eu quero 
manifestar meu apelo ao Plenário e dizer que, caso 
consigamos derrotar esse requerimento, eu vou ser 
obrigado a retirar todos os requerimentos, tendo em 
vista que os meus requerimentos de obstrução só exis-
tem pelo fato de com o requerimento o PSDB querer 
colocar essa matéria na frente.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-

tado Marcelo Serafim entrou aqui com vários pedidos 
de adiamento de todas as matérias. Então, os senho-
res preparem-se hoje, porque vamos ficar até as 2h da 
manhã, mais ou menos. Vamos votar toda a matéria, 
toda a pauta de hoje.

O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN-RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós fizemos 
uma reunião na casa de V.Exa. e foi quase uma una-
nimidade a PEC da Música, por entendermos que ela 
não vai acabar de vez com a pirataria – um CD pirata 
custa 7 vezes menos que um CD normal -, mas se 
diminuir de 20% a 25% já é um avanço. Os artistas e 
os compositores que estão aqui denunciam que mais 
de 80 mil empregos já foram perdidos e 3.500 lojas 
fechadas. 

E a questão de Manaus nós discutimos na Co-
missão Especial com o Deputado Marcelo e com a 
Deputada Vanessa, e nós chegamos a um acordo. 
Então, não podemos colocar isso em risco por conta 
de uma inversão de pauta. Nós queremos antes dis-
cutir, para haver um acordo, para votarmos com una-
nimidade na Casa.

Obrigado. 

O SR. RODOVALHO (DEM-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, eu gostaria de prestar apoio à PEC. Nós te-
mos um problema na produção de CD, centralizada 
em Manaus. Acho que – concordo com a palavra do 
nobre Deputado Miro Teixeira – trazer, distribuir essa 
produção pelo Brasil é importante, é benéfico, fazer a 
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isenção de impostos é importante, e encontrar uma ma-
neira de proteger a Zona Franca também é importante. 
Então, eu acho que, se pudermos, convém continuar 
construindo um entendimento, sem prejuízo para as 
demais Unidades da Federação. 

Eu falo assim porque às vezes chegamos a es-
perar 3 meses para receber uma encomenda de uma 
fábrica de Manaus. Isso é inaceitável, num País como 
este. É aí que cresce a pirataria, porque na pirataria 
faz-se em questão de 2 ou 3 dias, e oficialmente es-
peramos meses a produção, sem entrega. Então, tem 
nosso apoio, acho importante, sem prejuízo para Ma-
naus, sim, encontrarmos uma forma de equacionar 
essa demanda. Os músicos que...

(O microfone é desligado.)

O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, essa matéria da indústria fonográ-
fica...

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está 
sendo construído um entendimento entre todos os 
Líderes no sentido de que essa matéria voltaria na 
quarta-feira, numa extraordinária, como sendo, aí, o 
item único da extraordinária, na quarta-feira, e com 
isso precisaríamos ouvir a opinião do Líder do PT, do 
PMDB, e, é lógico, do Líder José Aníbal, que é o autor 
do requerimento de inversão da pauta. 

Mas acredito que dessa maneira nós vamos poder 
avançar nessa tese – aí, sim, firmando o compromisso, 
como nós temos cumprido todos, de que na próxima 
quarta-feira tenhamos a extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É, eu não 
posso. Vejam bem, eu não posso comprometer-me a 
colocar como item único da pauta, porque nós temos 
uma série de compromissos, não é? Como primeiro 
item da pauta, tudo bem, mas como único item eu não 
poderia fazê-lo.

O SR. RONALDO CAIADO – Tudo bem, Sr. Pre-
sidente, como primeiro item e, com o compromisso dos 
Líderes, sem inversão da ordem. Como o primeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tudo bem, 
os senhores façam o acordo aí. Se fizerem o acordo...

O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN-RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dessa 
forma nós não colocaríamos em risco a PEC da Músi-
ca. Aqui, o PT está de acordo, e também a Oposição. 
E o nosso Bloco também. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 
qual é o acordo? Há acordo ou não? 

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 

está dizendo que na quarta-feira que vem a PEC da 
Música entraria como primeiro item da pauta?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não, não 
sou eu que estou dizendo. Os Líderes disseram que 
estão tentando um acordo nessa direção.

O SR. MARCELO SERAFIM – O.k. Perfeito, por-
que, se for essa a proposta, eu quero discordar e manter 
todos os requerimentos, porque, na hora em que é o 
primeiro item da pauta, eu passo a ficar sem nenhuma 
alternativa de obstruir a sessão. Então, eu não posso 
aceitar que venha como primeiro item da pauta, porque 
eu não vou ter nenhuma alternativa de obstruir. 

Essa proposta precisa ser mais bem discutida, 
precisa ser mais esclarecida perante o Plenário. E eu, 
como Deputado do Amazonas, não vou fazer nenhum 
acordo desse tipo. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encerrar a votação. 

 O SR. OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, atenção; 
o autor do requerimento...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado Otavio Leite.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvimos 
aqui, com muita atenção, as ponderações diversas. 
Está em curso uma votação. O que nós pretendíamos 
e pretendemos com esse requerimento é fazer justiça, 
porque essa matéria já fora objeto da pauta anterior, e 
chegou-se a todos os outros projetos, menos a ela. 

O Líder do Governo, o Líder do PT, o Líder do 
PMDB, enfim, os partidos como um todo estão dizendo 
que, em se colocando essa PEC numa extraordinária, 
na quarta-feira, como primeiro ponto de pauta, exclusi-
vamente para esse fim, entre outros que podem entrar 
depois, numa extraordinária para esse fim, para votar 
– porque há pessoas que são contra, há pessoas que 
são a favor -, vamos debater o assunto. 

Eu retiro o requerimento se V.Exa. confirmar que 
na quarta-feira a votação será exclusivamente dessa 
PEC, numa extraordinária.

O SR. BENEDITO DE LIRA – Presidente Mi-
chel...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quer di-
zer que os autores do requerimento concordam com a 
proposta feita pelos Líderes? Ou seja, na quarta-feira, 
em sessão extraordinária, essa PEC seria o primeiro 
item da pauta das PECs, porque elas não podem su-
perar as urgências constantes da pauta.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, V.Exa. falou...

O SR. MIRO TEIXEIRA – Das PECs eu concor-
do, Sr. Presidente. 
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O SR. OTAVIO LEITE – Não é um item de pauta, 
Sr. Presidente. É uma sessão. V.Exa. tem toda a prer-
rogativa de organizar a Ordem do Dia. Em função da 
circunstância política que estamos vivendo, a solução 
apontada é uma extraordinária, colocando na primazia 
das matérias elencadas a PEC da Música. Perfeito. Se 
houver outros itens...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está feito. 
Os Líderes estão todos de acordo com a retirada do 
requerimento ou não?

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 

Deputado Miro.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Preliminarmente, eu estou 
de acordo. Quero lembrar que a próxima semana po-
derá ser problemática em termos de quorum. Poderá 
ser problemática em termos de quorum. 

De qualquer maneira, eu acho que ficaremos 
tranquilos, todos, se V.Exa. assegurar que estará na 
extraordinária, como o primeiro item da pauta, na quar-
ta-feira, e, no caso de o quorum estar baixo, estará na 
primeira extraordinária subsequente, que poderá ser 
na semana seguinte. Vamos desde já assegurar que 
estará também como primeiro item, porque uma PEC 
não pode ser votada com a presença de 330 ou 340 
Deputados, e na semana que vem não é que vá acon-
tecer, mas nós corremos esse risco. 

Então, para evitar o jogo de empurra, na quar-
ta que vem topamos, na extraordinária. Se o quorum 
estiver baixo, se... 

(O microfone é desligado.)

O SR. MARCELO SERAFIM – Sr. Presidente, 
só para...

O SR. MIRO TEIXEIRA – ...se verificarmos que 
não há condições de votação, seria o primeiro item 
da sessão extraordinária seguinte. Se V.Exa. aceitar 
esse enunciado... 

De qualquer maneira nós topamos, concorda-
mos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Parece-
me que é razoável, Deputado Marcelo Serafim, deixar 
para quarta-feira.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
certeza. Eu gostaria só de colocar aqui, manifestar esta 
posição: em sendo retirado de pauta hoje, retirado esse 
requerimento, jogando-o para a próxima quarta-feira 
como primeiro item das PECs, e não primeiro item da 
pauta, nós retiramos todos os meus 9 ou 10 requeri-
mentos de retirada de pauta que existem na mesa, e 
por hoje – por hoje! – paramos a obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Então, estão todos de acordo? 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está reti-
rado de ofício o requerimento. Fica essa PEC como o 
primeiro item da pauta das PECs na próxima quarta-
feira. 

Fica retirado, portanto, o requerimento que soli-
cita preferência para apreciação da PEC 98/07, item 
10 da pauta, para que a mesma seja apreciada como 
item 7, numerando-se os demais itens. 

Vou cancelar a votação para que ninguém fique 
insatisfeito. 

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presiden-
te, só há uma questão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Líder.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria que V.Exa. 
considerasse que isso não é um precedente, porque 
requerimentos retirados... Como houve um consenso 
do Plenário, é mais do que acordo de Líderes. Houve 
consenso. Então, tudo bem, está retirado, mas que 
V.Exa. não considere isso um precedente, até para 
defender a Oposição, quando a Oposição tiver um re-
querimento já votado e não puder ser retirado. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Fica fir-
mado na ata que não é nem jurisprudência nem sú-
mula vinculante.

O SR. SILAS CÂMARA (PSC-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para re-
gistrar, o PSC considera isso um gesto de inteligência 
e boa vontade de todo o Plenário. Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos votar o 
projeto do DNIT, Sr. Presidente.

(Manifestação das galerias.)

 O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu quero agradecer a todos os Líderes partidários, e 
agora nós estamos à vontade para votar os demais 
itens da pauta.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. re-

tira todos os requerimentos, não é?
O SR. MARCELO SERAFIM – Estão retirados 

todos os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 

bem. 
Ficam , portanto retirados os requerimentos 

que solicitam a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 
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5.245-B, de 2009, o adiamento da discussão e o adia-
mento da votação do mesmos Projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 469, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 469, de 2009, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Saúde e dos Transportes, no valor global 
de R$2.168.172.000,00 (dois bilhões, cento 
e sessenta e oito milhões, cento e setenta 
e dois mil reais), para os fins que espe-
cifica. Pendente de parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, inciso VI, do RICD, a reti-
rada de pauta do item 1 constante da Ordem 
do Dia da presente sessão.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. 
– Lincoln Portela, Vice-Líder do PR”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É para 
retirar a medida provisória, não é? (Pausa.)

Para falar a favor do requerimento, com a palavra 
o Deputado Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, nós não podemos votar uma medida provisória de 
que ainda não há nem relatoria pronta. Essa medida 
provisória também não tranca a pauta. Ela não está 
trancando a pauta e não há relatoria para ela; então, 
estamos votando aqui uma medida provisória que é 
impossível ser votada. Portanto, somos flagrantemente 
contra a votação dessa medida provisória, exatamente 
por esses argumentos.

Mas o principal, Sr. Presidente, é que desde 
quarta-feira passada estamos conversando sobre isso. 
Houve um acordo entre os Líderes aqui desta Casa, 
e esse acordo foi ratificado ontem. Então, houve um 
acordo na quarta-feira, após muito debate, caloroso 
debate, um exaustivo debate aqui nesta Casa, e de-
pois, ontem, esse acordo foi ratificado, e agora nós 
não podemos sair descumprindo acordos assim nesta 
Casa. Se a cada dia nós descumprirmos acordos nesta 
Casa, vamos desmoralizar-nos aqui dentro do nosso 
próprio plenário, da nossa própria Casa. Em quais Lí-
deres nós podemos confiar?

Então, quero fazer um apelo ao Deputado Rodri-
go Rollemberg no sentido de que também nos ajude 
nesse sentido, para que possamos resolver a questão 
do DNIT, porque há um acordo quanto a isso, e o DNIT, 
já está acertado, é o primeiro item da pauta (manifes-
tações das galerias), com muita luta, com muito suor. 
Nós não podemos perder isso exatamente hoje, no dia 
em que as coisas estão acertadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ARMANDO ABÍLIO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
Relator da Medida Provisória nº 469/09, informo que 
entregaremos o relatório amanhã pela manhã, con-
sequentemente ficando a ata a ser votada na próxima 
terça-feira.

Era essa a comunicação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

votar o requerimento, então?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-

te, em razão do...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Arnaldo Faria de Sá, V.Exa. é contra isso, não é?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – – Não, mas, em 
razão da manifestação do Relator, que disse que vai 
entregar o parecer amanhã, eu acho que poderíamos, 
de ofício, retirar essa medida provisória...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Na verda-
de, indiretamente S.Exa. pediu prazo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Ele é o Rela-
tor. Então, retirado, de ofício...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portan-
to, acolho o pedido de prazo do Relator. (Pausa.) De 
fato, há um requerimento de retirada de pauta, de 
modo que...

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Mas se o Re-
lator não vai... (Pausa.)

Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É. Se 

S.Exa. pedirá prazo, é melhor seguir o Regimento.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

se o Relator disse que não tem o relatório, não adianta 
manter a matéria na pauta.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Lincoln Portela retira o requerimento, tendo em 
vista...?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Retiro, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirado 
o requerimento. 

O Relator pediu prazo, não é? Deputado Arman-
do Abílio?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Isso. Pronto, 
resolvido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vinte e 
quatro horas?

O Relator pediu prazo. Muito bem.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-

dente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Re-

clamação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
antes de anunciar a próxima matéria, peço a autori-
zação de V.Exa. para fazer uma reclamação contra o 
Jornal da Câmara.

Eu estive ontem na sala de V.Exa., junto com o 
Deputado Acélio Casagrande e o Deputado Zonta, e 
V.Exa. disse ao grupo de aposentados que colocará na 
pauta de quarta-feira, independentemente de acordo 
ou não, o PL nº 1, de 2007, que interessa aos aposen-
tados. E eu fiquei indignado com o Jornal da Câmara 
ao ver na primeira página a seguinte manchete: Pro-
jeto sobre reajuste dos aposentados pode ser votado 
na próxima semana.

Eu acho que o jornal tem que ser fiel, manter 
fidelidade com a afirmação de V.Exa. de que quarta-
feira votará essa matéria.

Essa é a reclamação que eu encaminho a 
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. 
sugere que se troque por “deve”?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – “Deve”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Acolho a 

ponderação de V.Exa.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Obrigado, Sr. 

Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 2.

PROJETO DE LEI Nº 5.245-B, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 5.245-B, de 2009, que dispõe 
sobre a concessão de Bônus Especial de 
Desempenho Institucional – BESP/DNIT 
aos servidores do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes – DNIT, 
e dá outras providências. Tendo parece-
res: da Comissão de Educação e Cultura, 
pela aprovação, com emendas, e pela in-
competência da Comissão para analisar 

as Emendas de Plenário (Relatora: Dep. 
Fátima Bezerra); da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação deste, com emenda, e da Emenda 
de Plenário nº 1 apresentada em Plenário, e 
pela rejeição das Emendas de Plenário de 
nºs 2 e 3 (Relatora: Dep. Gorete Pereira); e 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária deste, com emendas de ade-
quação; pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira 
e orçamentária das Emendas de Plenário 
nºs 1 e 3, e pela inadequação financeira e 
orçamentária da Emenda de Plenário nº 2 
(Relator: Dep. Aelton Freitas). Pendente 
de parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento de adiamento da discussão por 
2 sessões. 

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 177 combinado com os arts. 101, I, a, 2 
e 117, X do Regimento Interno, o adiamento da 
discussão por 2 sessões do PL 5245/09.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. 
– Duarte Nogueira,1º Vice-Líder do PSDB”

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto e às 
Emendas de Plenário nºs 1 a 3, pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, ao Sr. Deputa-
do Eliseu Padilha.

O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB-RS. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, público presente nas ga-
lerias, que, tenho certeza, vai manter a mais absoluta 
concentração durante esta votação.

Na reunião ordinária da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania do dia 13 de outubro, de 
2009, iniciou-se a discussão de parecer proferido por 
este Relator ao projeto de lei em epígrafe, no sentido 
da sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa, bem como das emendas apresentadas em 
plenário.

Iniciada a discussão no plenário, foi menciona-
da a má técnica legislativa da proposição que, além 
da concessão do Bônus Especial de Desempenho In-
dividual aos servidores do DNIT, contém as seguinte 
matérias: 
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– altera a Lei n° 10.997, de 2004, reabrin-
do prazo para opção pela Carreira do Seguro 
Social, no âmbito do INSS; 

– altera a Lei n° 11.907, de 2009, para 
estender o Adicional por Plantão Hospitalar 
– APH aos servidores dos hospitais universi-
tários, vinculados ao Ministério da Educação; 
do Hospital das Forças Armadas, vinculado 
ao Ministério da Defesa; e de outros hospi-
tais relacionados, vinculados ao Ministério da 
Saúde; e

– autoriza o Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação a conceder bolsas de 
estudo para alunos e professores vinculados 
a programas e projetos voltados a populações 
indígenas, quilombolas e do campo. 

No entanto, no entendimento dos nobres cole-
gas da Comissão que participaram dos debates, tais 
matérias deveriam ter sido encaminhadas pelo Poder 
Executivo em projetos autônomos, em face do que 
dispõe o art. 7º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 
95, de 1998, segundo os quais, “excetuadas as codi-
ficações, cada lei tratará de um único objeto”, e “a lei 
não conterá matéria estranha ao seu objeto ou a este 
não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão”. 
Nesse caso, incidiria a hipótese do art. 57, inciso III, 
do Regimento Interno, que faculta às Comissões a 
divisão em proposições separadas dos projetos que 
tratem de mais de um objeto.

Reexaminando os dispositivos constantes do 
projeto e tendo em conta os argumentos expostos na 
CCJC, temos que ressaltar, na verdade, que existem 
2 matérias totalmente distintas e não 4, como afirma-
do antes. Essas 2 matérias não poderiam tramitar em 
conjunto, sob pena de violação das normas legais e 
regimentais pertinentes: 

– a primeira, contida nos arts. 1º a 8º, diz 
respeito aos servidores públicos federais das 
carreiras citadas, concedendo gratificações e 
permitindo a reclassificação dos servidores; 

– a segunda, contida nos arts. 9º ao 13 
do projeto, que trata da concessão de bolsa 
de estudos para alunos e professores vincu-
lados aos projetos e programas de ensino 
beneficiados.

A segunda matéria mencionada é distinta, portan-
to, da matéria principal do projeto, que são os servido-
res públicos das carreiras especificadas, pois os arts. 
9º ao 13 não se referem a servidores, mas a bolsas 
de estudos que serão concedidas tanto a professores 
quanto a alunos. Esses últimos, em regra, não pos-

suem qualquer vínculo com a administração pública, 
não se enquadrando como servidores.

Por isso, sugerimos o desmembramento do proje-
to em 2 novas proposições, uma delas tratando exclu-
sivamente dos servidores públicos e a outra dispondo 
sobre a bolsa de estudos.

Além disso, um exame mais apurado da Emenda 
nº 3, de Plenário, leva-nos à conclusão de que ela é 
inconstitucional ao obrigar o Poder Executivo a enca-
minhar um projeto de lei ao Congresso Nacional esta-
belecendo critérios a serem atendidos pelos servidores 
do DNIT, a fim de receberem a bonificação, pois já é 
da competência privativa do Presidente da República a 
iniciativa de projetos que disponham sobre o aumento 
de remuneração de servidores. A Emenda nº 3 viola, 
dessa forma, o princípio da separação dos Poderes, 
o que a vicia de forma irreversível.

Nesse sentido, apresento a esta Comissão a 
presente complementação de voto, a qual conclui pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva no que tange aos arts. 1º ao 8º, 14 e 15 do projeto, 
com a emenda que suprime os arts. 9º a 13 da propo-
sição, bem como recomendando o desmembramento 
dos dispositivos suprimidos em uma proposição autô-
noma, aplicando-se, dessa forma, o disposto no art. 
57, III, do Regimento Interno da Casa, rogando mais: 
que a Mesa, ao numerar um novo PL desmembrado, 
considere todo o processado, trazendo em fotocópia, 
para que não haja necessidade deste desmembrado 
retornar à Comissão Temática específica.

Em face do exposto, nosso voto é:

a) pela constitucionalidade, juridicidade 
e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 
5.245, de 2009, com a emenda supressiva 
em anexo. 

Teor da emenda supressiva: Suprimam-
se os arts. 9º a 13 do projeto em epígrafe para 
constituição de proposição autônoma na forma 
referida, segundo o que dispõe o inciso III do 
art. 57 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, renumerando-se os artigos rema-
nescentes do projeto.

b) pela constitucionalidade, juridicidade 
e boa técnica legislativa das Emendas nºs 1 
e 2 apresentadas em plenário;

c) pela inconstitucionalidade da Emenda 
nº 3, de Plenário; e

d) pela divisão e constituição de propo-
sição separada, dos arts. 9º a 13 do projeto, 
contemplando e observando tudo o que foi 
processado anteriormente, para que não haja 
necessidade de retorno à Comissão Temática 
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específica, na forma do art. 57, inciso III, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, este é o parecer. 
Há um destaque de parte do PMDB para amparar 

a sugestão aqui apresentada pelo Relator.
Quero deixar claro que inúmeras foram as solicita-

ções no sentido de manter o projeto na forma unitária, 
mas, como a Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, onde também tem de se observar a técnica 
legislativa, foi incisiva nesse particular, não restou ao 
Relator, que também é Vice-Presidente da Comissão, 
outra opção senão curvar-se àquilo que era evidente 
e trazer ao Plenário a sugestão. 

Tem ciência o Relator de que a democracia é o 
regime da maioria, e a vontade da maioria aqui ex-
pressa no plenário certamente saberá manifestar-se 
e se impor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Relator 
está apresentando um destaque para votação em se-
parado, formando um outro projeto, na verdade uma 
proposição autônoma, em relação aos arts. 9º ao 13, 
ou seja, remanesceria um projeto de lei do art. 1º ao 
art. 8º e, subsequentemente, os arts. 14 e 15, e outra 
proposição autônoma em relação aos arts. 9º ao 13.

“REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE 
BANCADA DO PMDB

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, III, combinado 

com o art. 161, inciso VII, ambos do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, requere-
mos destaque de bancada para votação em 
separado dos arts. 9º ao 13 do Projeto de Lei 
nº 5.245 de 2009, para que estes artigos sejam 
transformados em proposição autônoma.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 
2009. – Henrique Eduardo Alves, Líder do 
PMDB”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra o destaque, concedo a palavra ao Deputado 
José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho 
uma posição contrária ao parecer do Relator no que 
diz respeito ao destaque que dá tratamento à matéria 
autônoma, aquilo que fez parte da proposta integral 
apreciada na Comissão de Trabalho e na Comissão 
de Finanças. Na Comissão de Justiça, realmente teve 
esse debate, mas não votamos o desmembramento. 
Não houve, na Comissão de Justiça, a proposta de 
desmembramento.

Sr. Presidente, regimentalmente, o desmembra-
mento ou a apensação é previsível, do ponto de vista 

da tramitação da proposição. Mas olhem bem, o Rela-
tor considera matéria semelhante para tramitar no seu 
parecer aquilo que altera a Lei nº 10.997, de 2004; que 
altera a Lei nº 11.907, de 2009, o adicional do plan-
tão hospitalar, e aquilo que autoriza o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação a conceder bolsas 
para alunos e professores vinculados a programas e 
projetos voltados a populações indígenas, quilombo-
las e do campo.

Eu não entendo, do ponto de vista do mérito, como 
ele considera proposta semelhante no seu parecer e 
apresenta um DVS exatamente na questão das bolsas 
para alunos e professores de um segmento social que 
é exatamente o mais necessitado.

Eu sou contra o parecer do Relator nesse des-
membramento. Esse desmembramento vai prejudicar 
um segmento social que batalhou, negociou, inclusive 
houve um acordo com o Executivo no atendimento a 
essas reivindicações. Nós vamos atender a uma par-
te e descontentar a outra parte. Esse não é o melhor 
caminho.

Entendo que o Plenário deve levar em conta a 
tramitação nas Comissões de mérito. As Comissões 
de mérito deram um tratamento apensado a essas 3 
matérias. Houve uma discussão na CCJC, mas não 
houve votação sobre o desmembramento.

Portanto, esse destaque deve ser rejeitado, por-
que, se considerar a matéria autônoma, ela vai começar 
do zero. Se já obteve parecer das Comissões de méri-
to, não é justo começar do zero. Somos favoráveis ao 
projeto na sua totalidade, sem o desmembramento. 

Por isso encaminhamos contra esse destaque, 
Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para orien-
tar a bancada, como vota o PMDB? (Pausa.)

Como vota o PP? (Pausa.)
Como vota o PT?
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – O PT vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 
mantenho a íntegra do projeto.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Questão de or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a ques-
tão de ordem é exatamente nesse sentido, porque o 
Relator apresentou o projeto com desapensação, ou 
pela apresentação de um novo projeto. O Deputado 
José Genoíno contraditou essa posição, no meu ponto 
de vista, corretamente embora haja fundamentos para 
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a posição exposta pelo Relator. Ao orientarmos agora 
já estaremos orientando para a votação da emenda 
aglutinativa?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não, ape-
nas o destaque.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Apenas o destaque. E 
em seguida?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem vota 
“não” mantém a íntegra do projeto. Quem vota “sim” 
desdobra o projeto.

O SR. MIRO TEIXEIRA – E em seguida será 
votado o projeto ou ele estará automaticamente apro-
vado?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vai depen-
der do resultado. Vamos votar o mérito em seguida.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Haverá nova vota-
ção? 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Claro. 
O SR. COLBERT MARTINS – Era isso. 
O SR. MIRO TEIXEIRA – É isso. Então, neste 

momento, votamos “não” ao destaque e peço para 
orientar depois, dando as nossas razões pelo “sim” 
ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Agora é 
só o aspecto formal. Portanto, o PDT vota “não” ao 
destaque. (Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PSDB? (Pausa.)

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PV vota “não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PV vota 
“não”. (Palmas nas galerias.)

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSDB entende que existem matérias que não têm 
nada a ver com a proposta do abono para o DNIT. Eu 
não me sinto em condições, por exemplo, de votar a 
favor da parte 3, que autoriza as instituições federais a 
concederem aos alunos do curso de graduação bônus 
nas atividades de ensino e extensão. Não tem nada 
a ver com a proposta do DNIT, assim como a parte 2, 
sobre o FNDE. 

Não há possibilidade de se votar em conjunto, 
mesmo porque, meus caros Deputados, os alunos das 
faculdades federais não pagam mensalidades e ain-
da vão receber para estudar, enquanto a maioria dos 
alunos, 80%, que estudam em instituições privadas 
ou comunitárias, além de pagar suas mensalidades, 
não podem trabalhar. Não dá para se comparar com 
os alunos das federais, que, nos curso de graduação, 
vão receber bônus. 

É impossível votar em conjunto. 

Eu gostaria de votar a favor do DNIT, mas me 
sinto na obrigação de dizer que, se isso for votado em 
conjunto, não poderei, conscientemente, votar esse 
“jabuti” de projetos que foram incluídos aqui. 

Essa maneira de incluir “jabuti” tem que acabar 
nesta Casa. Aliás, o Presidente alertou sobre isso, di-
zendo que não admitiria mais que se incluíssem ma-
térias diferentes, que não têm nada a ver. 

Portanto, o PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
Como vota o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho que o 
momento não é oportuno para fazermos o desdobra-
mento do projeto, considerando inclusive que já vota-
mos matérias, em outras oportunidades, que não eram 
únicas no projeto.

O projeto do DNIT deve ser aprovado hoje, porque 
já fizemos essa protelação algumas vezes, mudando 
de antes de ontem para ontem, de ontem para hoje. 

O PP encaminha o voto “não” ao destaque e vota 
o projeto do DNIT na sua integralidade. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”. 

Como vota o PR, Deputado Sandro Mabel?
O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR do 
mesmo jeito. Quero agradecer a V.Exa. e a todos os 
Líderes o cumprimento do acordo para darmos uma 
vida melhor a esse pessoal. 

O PR vota “não” também. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
Como vota o PPS?
O SR. ALEXANDRE SILVEIRA (PPS-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “não”. Queremos votar o projeto na íntegra, inclu-
sive com uma emenda do PPS, estendendo o bônus 
aos funcionários do DNIT não só nas obras do PAC, 
como também em todas as obras daquele órgão. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PTB?

O SR. BENE CAMACHO (PTB-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Bloco?

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro 
quero fazer um registro. O Deputado Eliseu Padilha, na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
inicialmente estava desmembrando esse projeto em 4 
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novos projetos: o primeiro, seria para os previdenciá-
rios do INSS; o segundo sobre o adicional de plantão 
hospitalar; o terceiro sobre bolsa-escola; e o quarto 
projeto seria o primeiro, talvez, para o DNIT. Depois de 
muito conversarmos a respeito desse desmembramen-
to, S.Exa. incluiu o DNIT, a Previdência e o adicional 
hospitalar. Apenas não incluiu o bolsa-escola.

Deputado Eliseu Padilha, entendo que V.Exa. está 
cheio de argumentos referente à constitucionalidade, 
mas, em decorrência de matérias de igual teor já terem 
sido apresentadas anteriormente, pelo seu bom sen-
so, quando inicialmente iria propor 4 novos projetos, 
peço que insira nesse projeto o bolsa-escola, para que 
o projeto seja apreciado na integridade. 

Votamos “não”, até que o Relator proponha a in-
tegridade desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “não”.

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PMDB?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, esta matéria está aqui há quase 4 meses 
para ser votada, e há uma grande ansiedade por parte 
dos servidores do DNIT. Há outras questões incluídas 
nesse projeto. Tentamos, já por várias vezes, colocá-lo 
em pauta, mas problemas regimentais e acordos de 
bancadas impediram. Contudo, chegou o momento de 
se votar essa importante matéria. 

Todos conhecem a posição favorável do PMDB, 
mas, em respeito à posição de nosso Deputado Eliseu 
Padilha, que não é um simples Deputado, é um dos 
mais respeitados e influentes do PMDB, queremos li-
berar a bancada. 

A posição do Deputado Eliseu Padilha, que aca-
tamos do ponto de vista constitucional, é pelo voto 
“não”. Lamentamos esse conflito mas respeitamos 
profundamente a sua posição. 

Diante disso, num respeito explícito, liberamos a 
bancada, pelas razões que acabo de expor, mas com o 
voto declarado “não” do Líder da bancada do PMDB. 

Obrigado.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo, 
em consonância com o que foi aprovado em todas as 
Comissões, quer manter o projeto integralmente e vota 
“não” a esse destaque.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação o destaque proposto pelo relator, de forma que 
os artigos 9º a 13 passem a constituir projeto autô-
nomo. 

 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 no seguinte teor:

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 177 combinado com os arts. 101, I, a, 2 
e 117, X do Regimento Interno, o adiamento da 
discussão por 2 sessões do PL 5245/09.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. 
– Duarte Nogueira, 1º Vice-Líder do PSDB”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra o adiamento, concedo a palavra ao Deputado 
Sandro Mabel.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Houve acordo, Sr. 
Presidente.

O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, houve acordo de que 
não entraria requerimento. Quero solicitar ao PSDB 
que o retire.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Veja bem, 
aqui há um requerimento para adiar por 2 sessões.

O SR. SANDRO MABEL – Pois é, Sr. Presidente. 
É exatamente isto: pedir que o autor...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 
V.Exa. é contra o requerimento.

O SR. SANDRO MABEL – ...possa retirá-lo, uma 
vez que nós fizemos um acordo ontem. Deixamos de 
votar...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Consul-
to o PSDB se aceita a proposta do Deputado Sandro 
Mabel de retirar o requerimento. (Pausa.)

Não? (Pausa.) Não aceita.
O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, eu 

vou encaminhar contra, mas quero manifestar nossa 
lealdade. Temos ajudado a facilitar. Ontem fizemos um 
acordo para não haver requerimentos, não haver nada. 
Votaríamos essa matéria.

Sr. Presidente, em nome de um acordo, ficamos 
em dúvida de fazer um novo; em nome do acordo, acho 
que deveria ser retirado este requerimento. Mas, se 
não vai ser retirado, nossa posição é “não”, pelo não 
adiamento. Nós temos acordo para votar essa matéria. 
Espera-se que se vote.

É “não”. (Palmas nas galerias.)
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pelo não 
adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PDT, Deputado Dagoberto?

O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP vota 
“sim” ou “não”?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “não”.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PT vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
vota “não”. PT vota “não”.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Governo vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Gover-
no vota “não”.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Partido Verde vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 
vota “não”. “Sim” ou “não”?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O 
PMDB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”. 

Como vota o Bloco?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Bloco, entendendo a importância deste projeto 
e, em respeito ao acordo feito na semana anterior, 
vota “não”.

Queremos votar hoje o projeto. (Palmas nas ga-
lerias.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PTB?

O SR. BENE CAMACHO (PTB-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – PTB vota “não”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSC?

O SR. EDUARDO AMORIM (PSC-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSC vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP, 
como vota?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós retiramos 
o requerimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirado 
o requerimento.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para dis-
cutir a matéria.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O PSDB fez acordo ontem, só que recebeu um 
texto diferente hoje. Aqui não dizia, por exemplo: fica 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação... 
a conceder bolsas etc. Agora incluíram o INCRA tam-
bém. Que história é essa? O INCRA dando bolsa de 
estudos?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas V.Exa. 
retira o requerimento ou não?

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Retira-
mos o requerimento. Mas houve acordo e foi modifi-
cado o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Depois 
do acordo não se modifica o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação nominal anterior, acompanhei o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor da matéria, tem a palavra o Deputado Eduar-
do Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu vou ser sucinto, por-
que nós queremos aprovar esta matéria ainda hoje.

Eu gostaria de cumprimentar os servidores do 
DNIT, até porque em 2005 nós participamos de todas 
as discussões que levaram à construção de um plano 
de carreira que deu dignidade, naquele momento, a 
um órgão que estava totalmente sem estrutura e com 
boa parte de seus serviços terceirizados.

Como o DNIT passa a ocupar espaço importante 
na infraestrutura de transporte do País, e para que isso 
ocorra corretamente tem que se valer de servidores 
motivados e bem remunerados, certamente. Embora 
o abono não resolva totalmente esse contexto, porque 
há perda muito grande de servidores experimentados 
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para outras carreiras que remuneram melhor, é uma 
maneira temporária de retê-los. São quadros técnicos, 
engenheiros, geólogos, economistas necessários para 
esse trabalho de investimento e de infraestrutura que 
o Brasil passou a ter.

No entanto, creio eu, o projeto apresentado pra-
tica uma diferença entre os analistas de infraestrutura 
da área fim e os analistas de infraestrutura da área 
meio, que são os analistas administrativos. Na tabe-
la apresentada existem diferenças que precisam ser 
enfrentadas.

Sabemos que as emendas apresentadas – fui 
um dos que apresentou esta emenda e sei da sua in-
constitucionalidade – foram feitas com o intuito de abrir 
uma discussão para que o órgão não faça diferença 
entre servidores de nível superior e servidores de ní-
vel intermediário, independentemente de ser carreira 
fim ou carreira meio, até porque o trabalho executado 
é coletivo, depende de todos.

Ao se estabelecer diferença para um segmento 
de carreira em detrimento de outro, causam-se divi-
sões muito sérias no órgão, o que pode atrapalhar 
o desempenho técnico. Creio que o diretor-geral do 
DNIT, com quem já conversei, busca, no tempo, re-
solver o problema.

Estamos dialogando com o Ministério do Plane-
jamento para que venha, em tempo também, corrigir 
essa diferença existente entre analistas de infraes-
trutura da área fim e os analistas administrativos da 
área meio, para que não haja diferença nas carreiras 
existentes no DNIT.

Por outro lado, é de se elogiar também no proje-
to a iniciativa de se concederem bolsas a estudantes 
de universidades públicas que estão em fragilidade. O 
fato de estar estudando numa universidade pública é 
alvissareiro, até porque é muito difícil um estudante de 
família de baixa renda ascender à universidade públi-
ca. Quando ascende, acaba não tendo condições de 
se manter na universidade.

A bolsa-permanência é uma maneira de reter 
universitários de família de baixa renda, que muitas 
vezes abandonam a universidade por falta de condi-
ções para concluir seu nível superior. Com isso, vol-
tam a se inserir no mercado de trabalho de maneira 
desqualificada.

Todo o mérito do projeto, ressalvados os desta-
ques, nós vamos debater.

Sou favorável à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

contra, o Deputado José Carlos Aleluia tem a palavra. 
(Pausa.)

O Deputado Fernando Coruja tem a palavra, 
para falar contra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, 
votamos pelo não desmembramento da proposta, por-
que ela estabelece um tratamento para o servidor do 
DNIT com o bônus oferecido pelo Governo, prorroga 
o prazo para os servidores da saúde fazerem opção 
por plano de carreira e amplia as bolsas na área de 
educação. E, evidentemente, estamos votando a favor 
dessas 3 propostas.

O DNIT talvez seja um dos órgãos brasileiros 
cujos servidores tenham uma das mais baixas remu-
nerações, tendo em vista as suas atribuições e res-
ponsabilidades.

Entretanto, temos um questionamento – e apre-
sentamos a respeito um destaque que vamos defender 
com mais ênfase a tempo e hora – exatamente sobre a 
inclusão, na proposta, de dispositivo que vincula esse 
bônus concedido aos servidores do DNIT a obras do 
chamado Programa de Aceleração do Crescimento.

Todos sabemos que essa denominação PAC não 
faz senão elencar uma série de obras que já vinham 
sendo feitas no País e outras já previstas. O Governo 
tentou dar ao PAC a forma de uma peça de marketing 
eleitoral. Não contente com essa peça de marketing, 
quer incluir na legislação brasileira a denominação 
PAC e quer que esse bônus seja concedido aos ser-
vidores que trabalham nessas obras e que as metas 
sejam cumpridas em razão disso.

Ora, um órgão como o DNIT deve ser tratado 
como um órgão do Estado brasileiro e a remuneração 
dos seus servidores deve se dar não em virtude de 
obras específicas que o Governo deseja ansiosamente 
dar celeridade, mas da sua própria atividade: elaborar 
projetos, administrar, executar e fiscalizar obras, enfim, 
aquilo que constitui sua atividade específica.

Por isso, apresentamos destaque para suprimir 
qualquer vinculação dessa proposta com o PAC. En-
tretanto, ao projeto em si, nós, do PPS, encaminhamos 
o voto a favor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Maurício Rands, que fa-
lará a favor da matéria. (Pausa.)

Tem a palavra o Sr. Deputado Lincoln Portela, 
que falará a favor da matéria.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estamos trabalhando há muito tempo, nesta Casa, em 
relação a essa questão do DNIT. 

O projeto já passou por várias Comissões, e por 
ele temos trabalhado e lutado. 

O projeto dispõe sobre a concessão de bônus 
especial aos servidores do DNIT, reabre prazo para a 
opção pela Carreira do Seguro Social e altera a Lei nº 
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11.907, de 2009, para estender o Adicional por Plan-
tão Hospitalar.

O texto ainda autoriza o Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação a conceder bolsas para 
alunos e professores vinculados a programas e pro-
jetos voltados a populações indígenas, quilombolas e 
do campo, o que é de fundamental importância para 
o momento social que o Governo Lula e o País estão 
atravessando. 

A Exposição de Motivos que acompanha o pro-
jeto esclarece que o bônus especial aos servidores do 
DNIT constitui parcela única, a ser paga em junho de 
2010, não se incorporando aos vencimentos da base 
de cálculo da contribuições devidas à Previdência dos 
servidores. O pagamento, Sr. Presidente, dependerá 
do atingimento de metas fixadas em ato administrativo 
conjunto da Casa Civil, do Ministério do Planejamento 
e do Ministério da Fazenda. 

Portanto, a medida representará despesas supe-
riores a 55 milhões de reais e alcançará 2.947 servido-
res do DNIT, o que é de fundamental importância para 
esses trabalhadores que se dedicam com intensidade 
à execução de obras no País e que precisam de todo 
o suporte possível para que o desenvolvimento da 
Nação continue indo de vento em popa, como ocorre 
no Governo Lula.

Era o que tinha a dizer.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – 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, Sras. e Srs. De-
putados, vejam o que está acontecendo: foi feito um 
entendimento entre as Lideranças e os Parlamentares 
para votar, entre diversas matérias, este projeto que 
trata da concessão de bônus a servidores do DNIT.

Muito bem. O acordo era no sentido de que o Ple-
nário apreciasse o projeto com a seguinte ementa: 

“Dispõe sobre a concessão de Bônus 
Especial de Desempenho Institucional aos 
servidores do Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes, DNIT, e dá outras 
providências”.

E o que foi feito de ontem para hoje? Foram 
acrescentados ao texto órgãos estranhos à matéria, 
quais sejam, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária – INCRA, aí incluído a extensão de 
bolsas para alunos e professores vinculados a projetos 
e programas de ensino e extensão voltados à popula-
ção indígena, quilombolas e do campo. 

Isso abre um enorme guarda-chuva com total 
imprevisão da sua cobertura. Aqui, pode tudo! 

O mais grave de tudo isso é que a inclusão do 
INCRA provocou a seguinte situação: esse auxílio de 
avaliação educacional é devido ao servidor ou cola-
borador eventual. Nem precisa ser servidor. Pode ser 
qualquer pessoa!

Da forma como está posto, nós, do PSDB, não 
concordamos com esse texto. Nós nos posicionamos 
em total discordância com a maneira com que a questão 
está sendo tratada. Em verdade, a matéria acordada 
para ser discutida e deliberada tratava do bônus do 
DNIT, mas agora nela foram incluídos o FNDE, o INCRA, 
índios, quilombolas, gente do campo, servidores e não 
servidores. O projeto foi totalmente desfigurado.

Ao apresentar seu parecer à matéria, o Relator 
tentou preservar o texto, mas, no plenário, infelizmen-
te, a maioria governista acabou desfigurando o proje-
to, razão pela qual a matéria não pode ser votada da 
forma como está. 

Colocamos aqui claramente os nossos pontos de 
divergência, esperando que as Lideranças governistas, 
ao longo do debate, recuperem o acordo feito com seus 
próprios Parlamentares, mas, em especial, conosco 
da Oposição. Estamos tratando de dar sequência ao 
entendimento para o bom andamento dos trabalhos do 
Plenário, inclusive dando seguimento não só a essa 
matéria, mas também à PEC da Música, conforme já 
anunciado durante esta sessão.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Ricardo Barros, que fa-
lará a favor da matéria. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Deputado José Airton Ci-
rilo, que falará a favor.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da 
Rádio Câmara, o incentivo que o Governo deu, em 
comum acordo com os Ministérios do Planejamento, 
dos Transportes e com a Casa Civil, para valorizar o 
cumprimento das metas do Plano de Aceleração do 
Crescimento, vem valorizar e, acima de tudo, dar me-
lhores condições aos servidores do DNIT, servidores 
que têm imensa responsabilidade na execução e na 
recuperação de obras de infraestrutura no País.

Depois  de anos sem uma política de plane-
jamento de médio e longo prazos, com o Plano de 
Aceleração do Crescimento, comandado pela grande 
Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que sabe da 
importância de o plano ser executado de acordo com 
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as metas estabelecidas, o País finalmente retoma o 
rumo do desenvolvimento.

Os servidores do DNIT que irão executar essas 
ações cumprem papel relevante. O Governo precisa 
incentivar e valorizar esses servidores, que, como eu 
disse, cumprem missão de importância fundamental 
e estratégica para o País. 

Por isso, somos a favor da aprovação dessa ma-
téria, que tem grande relevância, considerando que 
esses investimentos são fundamentais para o desen-
volvimento do nosso País, que é carente de infraes-
trutura. Agora, graças ao Presidente Lula e à Ministra 
Dilma Rousseff, o Brasil tem as condições estruturais 
necessárias a fim de inclusive se preparar para sediar 
as Olimpíadas de 2016. Essas obras são muito impor-
tantes para o nosso povo e para o nosso País, assim 
como o incentivo que agora o Governo concede a es-
ses trabalhadores. 

Por essa razão, somos favoráveis ao projeto, Sr. 
Presidente. (Palmas nas galerias.)

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mais um 
orador falará a favor: Deputado Daniel Almeida.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Sem 
revisão do orador.) -

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA-
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE AO ORA-
DOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIOR-
MENTE PUBLICADO.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento de encerramento da discussão e 
do encaminhamento de votação do projeto de lei ora 
sob exame.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 157, § 3º do RICD, o encerra-
mento da discussão e do encaminhamento de 
votação do PL nº 5245/09.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. 
– Sandro Mabel, Líder do PR; Benedito de 
Lira, 1º Vice-Líder do PP; Colbert Martins, 
Vice-Líder do Bloco PMDB, PTC; Arnaldo 
Faria de Sá, Vice-Líder do PTB; Fernando 
Ferro, Vice-Líder do PT”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, esta matéria já está bem 
debatida e é do conhecimento da Casa – já esteve na 
pauta e saiu.

Quero enfatizar que o projeto em exame institui 
também o Adicional por Plantão Hospitalar (APH) de-
vido aos servidores em efetivo exercício de atividades 

hospitalares desempenhadas em regimes de plantão, 
nas áreas indispensáveis ao funcionamento ininterrup-
to dos hospitais universitários vinculados ao Ministério 
da Educação; do Hospital das Forças Armadas, vin-
culado ao Ministério da Defesa; do Hospital Geral de 
Bonsucesso (HGB); do Instituto Nacional de Traumato 
Ortopedia (INTO); do Instituto Nacional de Cardiologia 
de Laranjeiras (INCL); do Hospital dos Servidores do 
Estado; do Hospital Geral de Jacarepaguá; do Hospital 
do Andaraí; do Hospital de Ipanema; do Hospital da 
Lagoa e do Instituto Nacional do Câncer.

Realmente, o Rio de Janeiro se ressente da ine-
xistência de um regime correto, adequado e bem re-
munerado de plantões e plantonistas.

A proposta ainda não repõe o ambiente de justi-
ça que se busca, mas é um passo, um avanço. É bom 
que se inicie esse tratamento que, a rigor, representa 
uma nova forma de se olhar o serviço público, que tem 
de ser visto quanto às metas a serem alcançadas. É o 
caso do DNIT, dos médicos e dos trabalhadores da área 
de saúde, em geral, desses hospitais, e é o caso das 
bolsas de estudo, também asseguradas no projeto.

Sr. Presidente, encaminhamos pelo encerramen-
to da discussão por entendermos que está na hora, 
pura e simplesmente, de aprovarmos esse conjunto 
de medidas tratadas no presente projeto. (Palmas nas 
galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra à nobre Deputada Fátima 
Bezerra, que falará contra a matéria, ou seja, contra o 
encerramento da discussão.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
considerando a importância da matéria para os ser-
vidores do DNIT e do INSS e da questão das bolsas 
acadêmicas, somos a favor do encerramento da dis-
cussão, para votarmos logo. 

Esse projeto está na Casa desde o dia 19 de maio. 
E é importante ressaltar que foi aprovado na Comissão 
de Educação no dia 8 de agosto – fui a Relatora – e, 
por unanimidade, igualmente aprovado nas Comissões 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de 
Finanças e Tributação.

Portanto, fica o apelo para que aprovemos este 
projeto na noite de hoje. (Palmas nas galerias.) 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Deputada 
Fátima Bezerra encaminhou a favor do requerimento.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Srs. Lí-
deres, como votam?

Como vota o PMDB?
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
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te, o PMDB vota pelo encerramento imediatamente. 
Vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSDB?

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
desde que seja recuperado o teor original do art. 9º... 
E há uma outra observação que quero fazer: incluíram 
no art. 1º o colaborador eventual, mas não se diz o que 
isso significa. Acredito que deve ser para funcionário 
do quadro, e não para colaboradores eventuais, por-
que isso poderia significar contrato de pessoas para 
campanhas. 

Portanto, o PSDB concorda com o encerramen-
to da discussão, desde que o art. 9º volte a ter o seu 
teor original.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-
dente, pelo Bloco. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pelo Bloco.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apoiamos o encerramento da discussão para votar 
imediatamente esta matéria, que é muito importante, 
pois garante reconhecimento e justa remuneração aos 
profissionais da infraestrutura rodoviária brasileira, fun-
damental para garantir a logística do escoamento da 
produção brasileira. 

Portanto, é mais do que justo que aprovemos este 
projeto hoje. E, mais: queremos manifestar claramente 
a posição do Bloco a favor da criação das bolsas de 
extensão, um instrumento essencial para a transmis-
são do conhecimento.

Temos o princípio constitucional da indissociabi-
lidade entre ensino, pesquisa e extensão. Infelizmente, 
a extensão é o patinho feio desse tripé, pois, ao longo 
dos anos, tem recebido muito menos apoio do que o 
ensino e a pesquisa. Este projeto de lei procura corrigir 
isso, especialmente para segmentos mais vulneráveis 
da população. 

Portanto, em reconhecimento ao trabalho dos 
servidores do DNIT – e lembro que o maior patrimônio 
que temos são nossos recursos humanos -, aprova-
mos o fim da discussão, para votar imediatamente o 
projeto de lei, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Vota “sim” ao requerimento. 

PTB?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tamos “sim” ao encerramento da discussão. 

Inclusive, o PTB subscreveu, por meu intermé-
dio, o requerimento em pauta, para votarmos logo este 
projeto de lei. Depois, votaríamos o projeto que trata 

das mudanças climáticas e, em seguida, o dos taifei-
ros, que aqui aguardam com ansiedade a votação da 
proposta. Vamos resolver logo!

Em relação ao DNIT, votamos “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT, 
como vota?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
balhadores vota “sim”, pelo encerramento. 

O PT quer votar esta matéria importante, em 
que o Governo Lula demonstra seu reconhecimento 
a esses trabalhadores, que estão fazendo muito para 
que o PAC seja cada vez mais uma realidade pulsan-
te no Brasil. 

Portanto, nesta noite, a Câmara dos Deputados 
prestará um reconhecimento aos trabalhadores do 
DNIT. 

Queremos o encerramento da discussão para vo-
tarmos rapidamente esta matéria tão importante para 
os trabalhadores e para o Brasil, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “sim”.

Como vota o PP, Deputado Rodovalho?
O SR. RODOVALHO (DEM-DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “sim”, 
pelo encerramento da discussão, lembrando que tem 
de ser feita justiça a esses trabalhadores que estão 
aguardando há muito tempo. 

O Brasil tem grande demanda em relação a es-
tradas para escoamento do tráfego. E o DNIT é o órgão 
que atende a essa necessidade; portanto, seus servi-
dores merecem que aprovemos a proposta. 

Também queremos lembrar a importância de 
aprovarmos o projeto dos taifeiros, para que possamos 
quitar nossos compromissos com essas duas catego-
rias que estão aguardando e que merecem. 

Portanto, o PP vota “sim”, pelo encerramento da 
discussão, para que possamos passar imediatamente 
para o mérito da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-
cratas, como vota? (Pausa.)

Como vota o PDT? (Pausa.)
Como vota o PR? (Pausa.)
O SR. LÉO ALCÂNTARA (PR-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR enca-
minha o voto favorável ao encerramento da discussão 
e do encaminhamento.

Temos no nosso Líder, Deputado Sandro Mabel, 
o maior incentivador para que este projeto de lei seja 
votado na noite de hoje, prestigiando os servidores do 
DNIT, órgão muito importante do Governo Federal. 

O PR vota “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT, 
Deputado Dagoberto?

O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT também 
entende que é uma questão de justiça e vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

PPS?
O SR. GERALDO THADEU (PPS-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PPS, Sr. Presiden-
te, vota “sim”, por justiça aos servidores do DNIT – e, 
principalmente neste momento em que o País começa 
a recuperar sua infraestrutura, eles têm importância 
muito grande no desenvolvimento nacional. 

É questão de justiça. O PPS vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”. 

O Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
Mais alguém? PSC?(Pausa.)
PV?(Pausa.)
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “sim” 
também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Gover-
no vota “sim”.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação o requerimento.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
ENCERRADA A DISCUSSÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a Mesa os seguintes:

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

DESTAQUE DE BANCADA 
(PMDB)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, § 2º, combinado com o art. 

161, inciso I, ambos do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, requeremos destaque de bancada 
para votação em separado da emenda da relatora na 
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Públi-

co, Dep. Gorete Pereira – PR/CE, apresentada ao PL 
nº 5.245/2009, para fins de sua rejeição.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Hen-
rique Eduardo Alves, Líder do PMDB.

DESTAQUE DE BANCADA 
(DEM)

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em separado do 
art. 1º do PL nº 5.245-B/09, e em decorrência os arts. 
2º e 3º do referido PL (da emenda nº 6).

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Gui-
lherme Campos, Vice-Líder do DEM.

DESTAQUE DE BANCADA 
(DEM)

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em separado do 
caput do art. 9º do PL nº 5.245-A/2009, em substituição 
ao art. 9º da emenda substitutiva de Plenário nº 6.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – Ro-
naldo Caiado, Líder do Democratas.

DESTAQUE DE BANCADA 
(PPS)

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do Art. 161, § 2º, 

do Regimento Interno, destaque para votação em se-
parado do § 2º do art. 3º do Projeto de Lei nº 5.245, de 
2009, constante da Pauta (da emenda nº 6)

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Fer-
nando Coruja, Líder do PPS.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O projeto 
foi emendado. Há sobre a Mesa as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA  
(EMENDA Nº 4 DE PLENÁRIO)

AO PROJETO DE LEI Nº 5.245, DE 2009 
(Da Sra. Rose de Freitas)

Altera os Artigos 6º e 7º deste PL 
5245/2009, que dispõe sobre a concessão 
de Bônus Especial de Desempenho Insti-
tucional – BESP/DNIT aos servidores do 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes – DNIT, e dá outras provi-
dências.
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Art. 6º O inciso II, do artigo 3° e o artigo 7°, da 
Lei nº 10.997, de 15 de dezembro de 2004, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
II – regidos pelo Plano de Classificação 

de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10 
de dezembro de 1970; pelo Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo instituído pela Lei 
nº 11.357, de 19 de outubro de 2006; pelo 
Plano de Carreira instituído pela Lei nº 11.355, 
de 19 de outubro de 2006, reestruturada pela 
Lei nº 11784, de 22 de setembro de 2008; ou 
por planos correlatos, desde que lotados no 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
ou no Ministério da Previdência Social – MPS 
e em exercício no Conselho de Recursos da 
Previdência Social – CRPS; ou

 ..............................................................
Art. 7º Poderão fazer a opção a que se 

refere o § 1º do art. 3º da Lei nº 10.855, de 1º 
de abril de 2004, os servidores mencionados 
no inciso II do art. 3º da Lei nº 10.997, de 15 
de dezembro de 2004, desde que lotados, até 
30 de abril de 2009, no Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS ou lotados no Ministé-
rio da Previdência Social – MPS e em exercí-
cio no Conselho de Recursos da Previdência 
Social/CRPS.

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

Justificação

O Conselho de Recursos da Previdência Social 
– CRPS é órgão integrante da estrutura do Ministério 
da Previdência Social – MPS, subordinado direta-
mente ao Ministro de Estado da Previdência Social, 
ao qual compete a prestação jurisdicional adminis-
trativa e o controle das decisões do Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, nos processos de interes-
se dos beneficiários e contribuintes do Regime Geral 
da Previdência Social; em outras palavras, é o órgão 
responsável pela distribuição da justiça previdenciária 
no âmbito administrativo, com circunscrição em todo 
Território Nacional.

Em sua estrutura organizacional, pode ser ob-
servado que o CRPS é constituído de Unidades Jul-
gadoras denominadas Juntas de Recursos e Câmaras 
de Julgamento, sendo referidas unidades compostas 
por representantes da sociedade civil e do governo, 
os quais que deverão ter nível superior de ensino, com 
exceção dos representantes dos trabalhadores rurais, 
para os quais exige-se o nível médio de ensino.

As Juntas de Recursos são em número de 29 
(vinte e nove) e estão localizadas nos estados do 
Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, 
São Paulo e Sergipe.

As Câmaras de Julgamento, que completam a 
estrutura organizacional do CRPS, são em número de 
04 (quatro), e estão localizadas em Brasília.

Para uma compreensão mais didática mostra-se, 
aqui, um singelo esboço da estrutura, funcionamento 
e atribuições do Conselho de Recursos da Previdên-
cia Social:

A Estrutura atual dos órgãos colegiados do CRPS, 
conforme o Regimento Interno do CRPS, aprovado pela 
PT/MPS nº 323/2007, Regimento Interno do CRPS, é 
a seguinte:

– Conselho Pleno
– Quatro Câmaras de Julgamento
– Quatro Serviços de Secretaria de Câ-

mara de Julgamento;
– Vinte e Nove Juntas de Recurso;
– Vinte e Nove Seções de Secretaria de 

Juntas de Recurso.

Das decisões do INSS, desfavoráveis aos se-
gurados, cabe recurso às Juntas e Câmaras de Jul-
gamento.

Assim, a função principal do Conselho de Re-
cursos da Previdência Social – CRPS é verificar se a 
decisão de indeferimento do INSS está amparada na 
lei, fazendo com que seja aplicada a justiça social.

Tão somente a título de informação, somente no 
exercício de 2008 foram examinados e decididos por 
aquele Conselho de Recursos cerca de 470.000 (qua-
trocentos e setenta mil) processos de benefícios.

Ocorre que no Conselho de Recursos da Pre-
vidência Social estão lotados servidores do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS e do Ministério da 
Previdência Social – MPS, cumprindo a mesma jornada 
de trabalho, executando as mesmas atividades, mas 
percebendo remunerações diferenciadas. Em resumo, 
os servidores do INSS percebem remunerações bas-
tante superiores daqueles pertencentes ao Ministério 
da Previdência Social, em descompasso com o princí-
pio da isonomia inserto no inciso XXXII, do Artigo 8º, 
da Constituição de 1988.

A inclusão desses servidores do Ministério da Pre-
vidência Social-MPS, lotados no Conselho de Recursos 
da Previdência Social, no Projeto de Lei 5.245/2009, 
no que altera a Lei 10.997/2004, permitir-lhes-á a opor-
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tunidade de OPÇÃO PELA CARREIRA DO SEGURO 
SOCIAL, sem causar grande impacto no orçamento, 
pois o quantitativo é de apenas 184 (cento e oitenta e 
quatro) servidores.

Sala das Sessões,       de      de . – Rose de Frei-
tas, PMDB-ES; João Dado, PDT-SP; Dagoberto, Líder 
do PDT; Jovair Arantes, Líder do PTB; Fernando Ga-
beira, PV; Márcio França, Líder do Bloco Parlamentar 
PSB,PCdoB,PMN,PRB; Fernando Coruja, Líder do 
PPS; Lincoln Portela, 1º Vice-Líder do PR.

EMENDA Nº 5 (PLENÁRIO)

Suprima-se o § 2º do art. 3º do Projeto de Lei 
5.245, de 2009.

Justificação

O presente Projeto de Lei dispõe sobre a conces-
são de Bônus Especial de Desempenho Institucional 
(BESP/DNIT) aos servidores do Departamento Nacio-
nal de Infra-Estrutura de Transportes. O pagamento do 
Bônus, que poderá alcançar o valor de R$ 48.695,95, 
dependendo do nível do cargo, será determinado em 
função da superação de metas específicas previamente 
estabelecidas para aquela autarquia.

Em seu artigo 3º, o Projeto de Lei nº 5.245/2009 
estabelece que o conjunto de metas cujo cumprimento 
será avaliado para fins de concessão do BESP/DNIT são 
as fixadas para o DNIT, para o período compreendido 
entre o 1º de janeiro de 2009 e 30 de abril de 2010.

Ocorre que o § 2º do mesmo artigo prevê que “ o 
conjunto de metas referido no caput poderá abranger, 
no todo ou em parte, as metas estabelecidas para o 
DNIT a partir do Programa de Aceleração do Cresci-
mento – PAC”. Desse modo, como se percebe, o pa-
gamento do Bônus (BESP) poderá ter relação direta e 
mesmo total com a urgência do Governo Federal em 
ver as obras do PAC ligadas ao DNIT finalizadas antes 
do período eleitoral de 2010. Nesse sentido, com vis-
tas a afastar qualquer possibilidade de ligação a uma 
temática substancialmente eleitoral do pagamento do 
bônus àqueles servidores responsáveis pelo anda-
mento das obras do PAC, apresentamos a presente 
Emenda ao PL 5.245/09.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Fer-
nando Coruja, Líder do PPS; Bonifácio de Andrada, 
Vice-Líder do PSDB; Guilherme Campos, Vice-Líder 
do Democratas

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO 
Nº 6 DE 2009 AO PL Nº 5.245, DE 2009

Dispõe sobre a concessão de Bônus 
Especial de Desempenho Institucional – 
BESP/DNIT aos servidores do Departamento 

Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
– DNIT, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Será concedido Bônus Especial de Desem-

penho Institucional – BESP/DNIT aos servidores em 
atividade no Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes – DNIT, nos valores constantes da Ta-
bela I do Anexo desta Lei, em função da superação 
de metas específicas previamente estabelecidas para 
aquela autarquia, em consonância com programas, pla-
nos e projetos estratégicos do Governo Federal para 
a área de infraestrutura de transportes. 

§ 1º Os efeitos do BESP/DNIT alcançarão os 
servidores ativos, titulares dos cargos que integram as 
Carreiras de Infra-Estrutura de Transportes, Suporte à 
Infra-Estrutura de Transportes, Analista Administrativo 
e Técnico Administrativo e o Plano Especial de Cargos 
de que tratam os arts. 1º e 3º da Lei nº 11.171, de 2 de 
setembro de 2005, em efetivo exercício no DNIT.

§ 2º São elegíveis a receber o BESP/DNIT os 
servidores referidos no § 1º em exercício no DNIT, por 
no mínimo três meses durante o período de aferição 
das metas referidas no art. 3º. 

§ 3º O regulamento estabelecerá critérios de 
proporcionalidade para o pagamento do BESP/DNIT, 
em relação ao tempo de efetivo exercício do servidor 
no DNIT, no período de aferição das metas referidas 
no art. 3º.

§ 4º Não farão jus ao BESP/DNIT os servidores 
em licença ou afastamento, nas modalidades previstas 
nos Capítulos IV e V do Título III da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, inclusive nas hipóteses em que 
norma especial disponha de forma diversa.

§ 5º É vedado o pagamento cumulativo do BESP/
DNIT com o pagamento de outra espécie de bonifica-
ção por desempenho institucional, ressalvadas as gra-
tificações de desempenho instituídas por lei, devidas 
em caráter permanente ao servidor pelo exercício das 
atribuições inerentes ao respectivo cargo efetivo.

Art. 2º O BESP/DNIT constitui retribuição pecuni-
ária eventual a ser paga até o mês de junho de 2010, 
em parcela única, permitidas antecipações de acordo 
com os valores limites estabelecidos na Tabela II do 
Anexo desta Lei.

§1º As antecipações estão condicionadas à exis-
tência de disponibilidade orçamentária em volume sufi-
ciente para absorver os impactos delas decorrentes.

§ 2º O BESP/DNIT não integra as parcelas de 
caráter permanente da estrutura remuneratória men-
sal dos titulares dos cargos a que se refere o § 1º do 
art. 1º.

§ 3º O BESP/DNIT não integra a base de cálculo 
de qualquer outra parcela remuneratória.
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§ 4º Sobre os rendimentos do BESP/DNIT:

I – não incidirá contribuição previden-
ciária; e

II – haverá incidência do imposto sobre 
a renda da pessoa física. 

Art. 3º O conjunto de metas cujo cumprimento será 
avaliado para fins de concessão do BESP/DNIT são 
as fixadas para o DNIT, para o período compreendido 
entre 1º de janeiro de 2009 e 30 de abril de 2010.

§ 1º Ato conjunto dos titulares da Casa Civil da 
Presidência da República, do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão e do Ministério dos 
Transportes estabelecerá as metas específicas que 
integrarão compromisso de desempenho a ser firmado 
entre o Diretor-Geral do DNIT e o Ministro de Estado 
dos Transportes e ensejarão o pagamento do BESP/
DNIT, observado o disposto no art. 1º.

§ 2º O conjunto de metas referido no caput poderá 
abranger, no todo ou em parte, as metas estabeleci-
das para o DNIT a partir do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC.

§ 3º O conjunto de metas referido no caput deve 
ser objetivamente mensurável, quantificável e direta-
mente relacionado às atividades do DNIT. 

§ 4º O cumprimento das metas será apurado a 
cada quadrimestre, e os resultados institucionais al-
cançados deverão ser amplamente divulgados pelo 
DNIT, inclusive em sítio eletrônico. 

§ 5º As metas somente poderão ser revistas na 
hipótese da superveniência de fatores que tenham in-
fluência significativa e direta na sua consecução, desde 
que o DNIT não tenha dado causa a tais fatores. 

§ 6º Para fins de pagamento do BESP/DNIT, re-
gulamento específico definirá índice global de supe-
ração do conjunto de metas fixado conforme disposto 
neste artigo, a partir do qual o BESP/DNIT será pago 
aos servidores que a ele fazem jus.

§ 7º Eventuais valores recebidos a título de an-
tecipação serão devolvidos, na forma da legislação 
vigente, se não for alcançado o índice global referido 
no § 6º. 

Art. 4º O caput do art. 11 da Lei nº 11.171, de 2 
de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 11. São pré-requisitos mínimos para 
promoção às classes dos cargos de nível su-
perior das Carreiras referidas nos incisos I e 
III do caput do art. 1º desta Lei, observado o 
disposto em regulamento:”(NR)

Art. 5º A Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos: 

“Art. 11-A. São pré-requisitos mínimos para pro-
moção às classes dos cargos de nível intermediário das 
Carreiras referidas nos incisos II e IV do caput do art. 
1º desta Lei, observado o disposto em regulamento:

I – para a Classe B: possuir certificação 
em eventos de capacitação que totalizem, no 
mínimo, cento e vinte horas e experiência mí-
nima de cinco anos, ambas no campo espe-
cífico de atuação de cada Carreira; 

II – para a Classe Especial:
a) possuir certificação em eventos de ca-

pacitação que totalizem, no mínimo, duzentas 
e quarenta horas e experiência mínima de dez 
anos, ambas no campo específico de atuação 
de cada Carreira; ou

b) possuir certificação em eventos de 
capacitação que totalizem, no mínimo, cento 
e oitenta horas e experiência mínima de doze 
anos, ambas no campo específico de atuação 
de cada carreira.”(NR)

“Art. 11-B. Para os efeitos dos arts. 11 
e 11-A, não se considera como experiência 
o tempo de afastamento do servidor para 
capacitação.”(NR)

Art. 6º O art. 3º da Lei nº 10.997, de 15 de de-
zembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte re-
dação: 

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
II – regidos pelo Plano de Classificação 

de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10 
de dezembro de 1970, pelo Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo instituído pela Lei 
nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, ou por 
Planos correlatos, desde que lotados no Insti-
tuto Nacional do Seguro Social – INSS; ou

 ..............................................................
§ 2º A opção prevista no caput poderá ser 

realizada até 31 de dezembro de 2009, gerando 
efeitos financeiros a partir da data de formali-
zação do respectivo Termo de Opção.

 ..............................................................
§ 4º O prazo para exercer a opção referi-

da no § 2º, nos casos de servidores afastados 
nos termos dos arts. 81 e 102 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, será contado a 
partir do término do afastamento.”(NR)

Art. 7º Poderão fazer a opção a que se refere o § 
1º do art. 3º da Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, 
os servidores mencionados nos incisos I e II do art. 3º 
da Lei nº 10.997, de 15 de dezembro de 2004, desde 
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que lotados no Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS até 30 de abril de 2009.

Art. 8º O caput do art. 298 da Lei nº 11.907, de 2 
de fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 298. Fica instituído o Adicional por 
Plantão Hospitalar – APH devido aos servido-
res em efetivo exercício de atividades hospita-
lares, desempenhadas em regime de plantão 
nas áreas indispensáveis ao funcionamento 
ininterrupto dos hospitais universitários vincu-
lados ao Ministério da Educação, do Hospital 
das Forças Armadas, vinculado ao Ministério 
da Defesa, e do Hospital Geral de Bonsuces-
so – HGB, do Instituto Nacional de Traumato-
Ortopedia – INTO, do Instituto Nacional de 
Cardiologia de Laranjeiras – INCL, do Hospital 
dos Servidores do Estado – HSE, do Hospi-
tal Geral de Jacarepaguá – HGJ, do Hospital 
do Andaraí – HGA, do Hospital de Ipanema 
– HGI, do Hospital da Lagoa – HGL e do Ins-
tituto Nacional de Câncer – INCA, vinculados 
ao Ministério da Saúde. ”(NR)

Art. 9º Ficam o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação – FNDE e o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA autorizados a 
conceder bolsas para alunos e professores vinculados 
a projetos e programas de ensino e extensão voltados 
a populações indígenas, quilombolas e do campo, bem 
como para populações urbanas em situação de vulne-
rabilidade social e econômica.

§ 1º As bolsas previstas no caput serão conce-
didas:

I – até o valor equivalente ao praticado 
na política federal de concessão de bolsas de 
iniciação científica, aos alunos;

II – até três vezes o valor equivalente 
ao praticado na política federal de concessão 
de bolsas de iniciação científica, aos alunos 
indígenas;

III – até o valor de dois terços da bolsa de 
mestrado, aos docentes vinculados aos pro-
gramas e projetos de formação para o exercí-
cio das funções de formadores, preparadores 
e supervisores dos cursos ou atividades de 
extensão, inclusive apoio à aprendizagem e 
acompanhamento sistemático das atividades 
de alunos e tutores;

IV – até o valor de uma bolsa de mestra-
do, aos docentes vinculados aos programas e 
projetos de extensão, ou para desenvolvimento 

de metodologias de ensino para as atividades 
de extensão; e

V – até o valor de uma bolsa de doutora-
do, aos docentes vinculados aos programas e 
projetos de extensão para o exercício da co-
ordenação dos projetos, exigida a vinculação 
ao quadro permanente da instituição.

§ 2º O período de duração das bolsas 
será limitado à duração do curso, programa ou 
projeto de extensão ou programa de perma-
nência ao qual o participante estiver vinculado, 
podendo ser por tempo inferior ou mesmo so-
frer interrupção, desde que justificada.

Art. 10. Ficam as instituições federais de educa-
ção superior autorizadas a conceder bolsas a estu-
dantes matriculados em cursos de graduação, para o 
desenvolvimento de atividades de ensino e extensão, 
que visem:

I – à promoção do acesso e permanência 
de estudantes em condições de vulnerabilida-
de social e econômica; e

II – ao desenvolvimento de atividades de 
extensão universitária destinadas a ampliar a 
interação das instituições federais de educa-
ção superior com a sociedade.

(suprimido o parágrafo único do art. 10 
do Projeto)

Art. 11. Fica o Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico – CNPq e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento – FNDE autorizados a 
conceder bolsas a estudantes, professores e servido-
res técnico-administrativos para o desenvolvimento de 
atividades, programas e projetos de extensão univer-
sitária, devidamente aprovados por órgãos colegiados 
competentes das instituições de educação superior e 
pesquisa envolvidas.

Art. 12. As bolsas previstas nos arts. 10 e 11 
adotarão como referência os valores das bolsas cor-
respondentes pagas pelas agências oficiais de fo-
mento à pesquisa, bem como as condições fixadas 
em regulamento do Poder Executivo, que disporá, no 
mínimo, sobre:

I – os direitos e obrigações dos benefi-
ciários das bolsas;

II – as normas para renovação e cance-
lamento dos benefícios;

III – a periodicidade mensal para recebi-
mento das bolsas; 

IV – as condições de aprovação e acom-
panhamento das atividades, programas e pro-
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jetos no âmbito das instituições de educação 
superior ou pesquisa;

V – a avaliação das instituições educa-
cionais responsáveis pelos cursos;

VI – a avaliação dos bolsistas; e
VII – a avaliação dos cursos e tutorias.
Parágrafo único. O quantitativo de bolsas 

concedidas anualmente observará o limite fi-
nanceiro fixado pelas dotações consignadas 
nos créditos orçamentários específicos exis-
tentes na respectiva lei orçamentária anual.

Art. 13. As despesas com a execução das ações 
previstas nos arts. 9º e 10 desta Lei correrão à con-
ta de dotação orçamentária consignada anualmente 
aos respectivos órgãos e entidades, considerando os 
recursos próprios captados, observados os limites de 
movimentação, empenho e pagamento da programa-
ção orçamentária e financeira anual.

Art. 14. O art. 32 da Lei nº 11.947, de 19 de junho 
de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32  .................................................
“Art. 1º O Auxílio de Avaliação Educacio-

nal – AAE é devido ao servidor ou colaborador 
eventual que, em decorrência do exercício da 
docência ou pesquisa no ensino básico ou 
superior, público ou privado, participe, em ca-
ráter eventual, de processo de avaliação edu-

cacional de instituições, cursos, projetos ou 
desempenho de estudantes a ser executado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior – CAPES e pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE.”(NR)

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

Art. 15. O Art. 4º da Lei nº 11.507, de 20 de julho 
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º O AAE será devido em função da 
realização das atividades de avaliação referidas 
nos arts. 1º e 2º desta Lei, até o limite de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) por atividade.

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

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 17. Ficam revogados:

I – o parágrafo único do art. 11 e o inciso 
I do art. 16-J da Lei nº 11.171, de 2 de setem-
bro de 2005; e

II – o art. 64 da Lei nº 11.907, de 2 de 
fevereiro de 2009, na parte em que acresce o 
inciso I ao art. 16-J da Lei nº 11.171, de 2 de 
setembro de 2005.
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Nilson Mourão, Vice-Líder do PT; Mar-
celo Serafim, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PSB,PcdoB,PMN,PRB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-
do a palavra, para oferecer parecer às Emendas de 
Plenário de nºs 4 a 6, pela Comissão de Educação e 
Cultura, à Sra. Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Para emitir 
parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
encaminhamos pela aprovação da Emenda nº 6 e, 
naturalmente, pela rejeição das demais. 

A Emenda nº 6 contempla exatamente todo o con-
teúdo do Projeto de Lei nº 5.245, de 2009. Contempla 
os servidores do DNIT, inclusive acatando emenda do 
Deputado Aelton Freitas, da Comissão de Finanças e 
Tributação; contempla os servidores do INSS, ou seja, 
reabre prazo para ingresso na carreira, com o acata-
mento de emenda do Deputado Henrique Eduardo Al-
ves, e contempla também as emendas que apresentei 
na Comissão de Educação e Cultura e que dizem res-
peito à regulamentação das bolsas acadêmicas, com 
algumas modificações que fizemos aqui.

Então, Sr. Presidente, somos pela aprovação da 
proposta substitutiva, ou seja, a Emenda nº 6, e pela 
rejeição das demais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Rela-
tora aprovou a Emenda nº 6 e rejeitou as Emendas 
nºs 4 e 5.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-
do a palavra, para oferecer parecer às Emendas de 
Plenário de nºs 4 a 6, pela Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, à Sra. Deputada Go-
rete Pereira.

A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Para emi-
tir parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, antes de proferir o parecer, 
associo-me a todos os Deputados que falaram da im-
portância deste projeto de lei para esses servidores 
que ajudam a construir o País e há muito estavam es-
perando esta oportunidade ímpar na Casa de terem 
definida terminantemente sua situação. 

Informo ainda que foi aprovado hoje na Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
o Plano de Cargos e Carreiras.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, reconheço 
a intenção dos autores das Emendas de nºs 4 e 5, mas 
meu parecer é pela rejeição das mesmas. 

Quanto ao mérito, por entender que a Emenda de 
Plenário nº 6 contempla as alterações necessárias à 
matéria aprovadas nas Comissões, rejeito as Emendas 
nºs 4 e 5 e acolho e Emenda nº 6, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-
do a palavra, para oferecer parecer às Emendas de 

Plenário de nºs 4 a 6, pela Comissão de Finanças e 
Tributação, ao Deputado Aelton Freitas.

O SR. AELTON FREITAS (PR-MG. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, quanto às Emendas nºs 4, 5 e 
6 apresentadas ao PL nº 5.245, de 2009, somos pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orça-
mentária das de nºs 4 e 5, pois elas geram aumento 
de despesa, bem como trazem assunto que, julgado 
conveniente e oportuno, deverá ser proposto por projeto 
do Executivo e não por emenda parlamentar, conforme 
assegura o art. 63 da Constituição.

Quanto à Emenda nº 6, somos por sua compati-
bilidade e adequação financeira e orçamentária, pois 
ela reúne a vontade legítima e expressa das Comis-
sões – seu texto contém, inclusive, adequações su-
geridas por esta Relatoria na Comissão de Finanças 
e Tributação.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a 
palavra, para oferecer parecer às Emendas de Plenário 
de nºs 4 a 6, pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, ao Sr. Deputado Eliseu Padilha.

O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB-RS. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, gostaria de deixar 
claro ao Plenário que o Relator, no que diz respeito 
ao mérito, conhece e reconhece a justeza do que é 
proposto em relação a todas as emendas.

Ninguém melhor que este Relator conhece a 
angústia dos servidores do DNIT. Eu fui o criador do 
DNIT. Fui o responsável pela transição do DNER para 
o DNIT, ou seja, pela criação do DNIT. Sei que seu 
quadro ainda hoje é deficitário, que o órgão não dispõe 
de todas as funções que deveria ter, e sei da remune-
ração. Portanto, ninguém mais do que eu gostaria que 
o DNIT tivesse já a remuneração a que faz jus.

Consolidando os interesses debatidos neste ple-
nário – e acordados, o que é mais importante -, a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
tocante às Emendas nºs 4 e 5, dá parecer pela injuri-
dicidade e má técnica legislativa. 

Quanto à Emenda nº 6, ela é acolhida pela CCJC, 
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa, principalmente considerando o acordo feito 
e o destaque que sobre ela será proposto ainda nesta 
sessão, para que tenhamos, então, a votação do pro-
jeto, contemplando todos os interesses.

Este é o parecer, Sr. Presidente: pela aprovação 
da Emenda nº 6 e rejeição das Emendas nºs 4 e 5.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar o requerimento de preferência para a Emenda 
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Substitutiva de Plenário nº 6, apresentada ao projeto 
de lei ora em discussão.

REQUERIMENTO DE PREFERÊNCIA

BANCADA DO PT 
(Destaque de Preferência)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, IV, do RICD, 

preferência para votação da emenda substitutiva de 
Plenário nº 6 apresentada ao Projeto de Lei nº 5.245, 
de 2009. 

Sala das Sessões, – José Genoíno, Vice-Líder 
do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar contra, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, primeiro, quero fazer um comentário re-
lativo à fala do eminente Deputado Eliseu Padilha, a 
quem peço permissão para discordar do parecer na 
parte em que S.Exa. dá pela injuridicidade de uma 
emenda supressiva.

Apresentamos emenda para retirar do texto a 
expressão “obras referentes ao PAC”, e o parecer de 
S.Exa. foi pela injuridicidade da proposta. 

Realmente não posso compreender de onde 
partiu tal raciocínio, tratando-se de alguém que tem a 
capacidade de raciocínio do Deputado Eliseu Padilha 
– tem S.Exa. um raciocínio específico brilhante. S.Exa. 
é um jurista preparado, qualificado, mas não posso 
concordar em que a emenda supressiva da expressão 
“obras referentes ao PAC” seja realmente injurídica.

Queremos votar o texto original do projeto Gover-
no, que trata de bônus para os servidores do DNIT, de 
gratificação para servidores plantonistas em hospitais 
do Rio de Janeiro, de bolsas de estudos e prorroga o 
prazo para ingresso na carreira da saúde, o qual nos 
parece mais adequado.

As emendas aqui apresentadas procuram incluir 
outros temas, retirar prazos de concessão de bolsas, 
incluir a questão do INCRA – no caso, especificamen-
te para receber bolsas. Vivemos um momento tenso 
em relação ao MST, há inclusive uma CPMI tratando 
do assunto. Não é, portanto, a oportunidade adequa-
da para se colocar isso, e o Deputado Padilha retira 
da proposta.

Também não queremos que essas bolsas pos-
sam ser dadas a qualquer pessoa. Enfim, optamos 
pelo texto original do Governo, que nos parece mais 
adequado. 

Somos contrários à preferência, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado José Genoíno, que falará 
a favor da matéria. (Pausa.)

O Deputado José Genoíno não está presente.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos en-

caminhar rapidamente, Srs. Líderes: “sim” ou “não”.
PMDB, “sim” ou “não”? (Pausa.)
Bloco, “sim” ou “não”? (Pausa.)
PTB, “sim” ou “não”? (Pausa.)
PR, “sim” ou “não”? (Pausa.)
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
Como vota o Democratas? (Pausa.)
Como vota o PDT? (Pausa.) “Sim”.
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco vota 
“sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bloco, 
“sim”.

Quem mais? (Pausa.)
Como vota o PT?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 

vota “sim”.
Como vota o PSDB?
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Preferência para 
a emenda do acordo?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Isso.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
Como vota o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
Como vota o PMDB? “Sim” ou “não”?
O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Como vota o Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. RODOVALHO (DEM-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PP vota “sim”, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação o requerimento.
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 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a Emenda Substitutiva de Plenário nº 6, ressalva-
dos os destaques.

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO  
Nº 6, DE 2009 AO PL Nº 5.245, DE 2009

Dispõe sobre a concessão de Bônus 
Especial de Desempenho Institucional – 
BESP/DNIT aos servidores do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
– DNIT, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Será concedido Bônus Especial de Desem-

penho Institucional – BESP/DNIT aos servidores em 
atividade no Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes – DNIT, nos valores constantes da Ta-
bela I do Anexo desta Lei, em função da superação 
de metas específicas previamente estabelecidas para 
aquela autarquia, em consonância com programas, pla-
nos e projetos estratégicos do Governo Federal para 
a área de infraestrutura de transportes. 

§ 1º Os efeitos do BESP/DNIT alcançarão os 
servidores ativos, titulares dos cargos que integram as 
Carreiras de Infra-Estrutura de Transportes, Suporte à 
Infra-Estrutura de Transportes, Analista Administrativo 
e Técnico Administrativo e o Plano Especial de Cargos 
de que tratam os arts. 1º e 3º da Lei nº 11.171, de 2 de 
setembro de 2005, em efetivo exercício no DNIT.

§ 2º São elegíveis a receber o BESP/DNIT os 
servidores referidos no § 1º em exercício no DNIT, por 
no mínimo três meses durante o período de aferição 
das metas referidas no art. 3º. 

§ 3º O regulamento estabelecerá critérios de 
proporcionalidade para o pagamento do BESP/DNIT, 
em relação ao tempo de efetivo exercício do servidor 
no DNIT, no período de aferição das metas referidas 
no art. 3º. 

§ 4º Não farão jus ao BESP/DNIT os servidores 
em licença ou afastamento, nas modalidades previstas 
nos Capítulos IV e V do Título III da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, inclusive nas hipóteses em que 
norma especial disponha de forma diversa.

§ 5º É vedado o pagamento cumulativo do BESP/
DNIT com o pagamento de outra espécie de bonifica-
ção por desempenho institucional, ressalvadas as gra-
tificações de desempenho instituídas por lei, devidas 
em caráter permanente ao servidor pelo exercício das 
atribuições inerentes ao respectivo cargo efetivo.

Art. 2º O BESP/DNIT constitui retribuição pecuni-
ária eventual a ser paga até o mês de junho de 2010, 
em parcela única, permitidas antecipações de acordo 
com os valores limites estabelecidos na Tabela II do 
Anexo desta Lei.

§1º As antecipações estão condicionadas à exis-
tência de disponibilidade orçamentária em volume sufi-
ciente para absorver os impactos delas decorrentes.

§ 2º O BESP/DNIT não integra as parcelas de 
caráter permanente da estrutura remuneratória men-
sal dos titulares dos cargos a que se refere o § 1º do 
art. 1º.

§ 3º O BESP/DNIT não integra a base de cálculo 
de qualquer outra parcela remuneratória.

§ 4º Sobre os rendimentos do BESP/DNIT:

I – não incidirá contribuição previden-
ciária; e

II – haverá incidência do imposto sobre 
a renda da pessoa física. 

Art. 3º O conjunto de metas cujo cumprimento será 
avaliado para fins de concessão do BESP/DNIT são 
as fixadas para o DNIT, para o período compreendido 
entre 1º de janeiro de 2009 e 30 de abril de 2010.

§ 1º Ato conjunto dos titulares da Casa Civil da 
Presidência da República, do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão e do Ministério dos 
Transportes estabelecerá as metas específicas que 
integrarão compromisso de desempenho a ser firmado 
entre o Diretor-Geral do DNIT e o Ministro de Estado 
dos Transportes e ensejarão o pagamento do BESP/
DNIT, observado o disposto no art. 1º.

§ 2º O conjunto de metas referido no caput poderá 
abranger, no todo ou em parte, as metas estabeleci-
das para o DNIT a partir do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC.

§ 3º O conjunto de metas referido no caput deve 
ser objetivamente mensurável, quantificável e direta-
mente relacionado às atividades do DNIT. 

§ 4º O cumprimento das metas será apurado a 
cada quadrimestre, e os resultados institucionais al-
cançados deverão ser amplamente divulgados pelo 
DNIT, inclusive em sítio eletrônico. 

§ 5º As metas somente poderão ser revistas na 
hipótese da superveniência de fatores que tenham in-
fluência significativa e direta na sua consecução, desde 
que o DNIT não tenha dado causa a tais fatores. 

§ 6º Para fins de pagamento do BESP/DNIT, re-
gulamento específico definirá índice global de supe-
ração do conjunto de metas fixado conforme disposto 
neste artigo, a partir do qual o BESP/DNIT será pago 
aos servidores que a ele fazem jus.
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§ 7º Eventuais valores recebidos a título de anteci-
pação serão devolvidos, na forma da legislação vigente, 
se não for alcançado o índice global referido no § 6º. 

Art. 4º O caput do art. 11 da Lei nº 11.171, de 2 
de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 11. São pré-requisitos mínimos para 
promoção às classes dos cargos de nível su-
perior das Carreiras referidas nos incisos I e 
III do caput do art. 1º desta Lei, observado o 
disposto em regulamento:”(NR)

Art. 5º A Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos: 

“Art. 11-A. São pré-requisitos mínimos 
para promoção às classes dos cargos de ní-
vel intermediário das Carreiras referidas nos 
incisos II e IV do caput do art. 1º desta Lei, 
observado o disposto em regulamento:

I – para a Classe B: possuir certificação 
em eventos de capacitação que totalizem, no 
mínimo, cento e vinte horas e experiência mí-
nima de cinco anos, ambas no campo espe-
cífico de atuação de cada Carreira; 

II – para a Classe Especial:
a) possuir certificação em eventos de ca-

pacitação que totalizem, no mínimo, duzentas 
e quarenta horas e experiência mínima de dez 
anos, ambas no campo específico de atuação 
de cada Carreira; ou

b) possuir certificação em eventos de 
capacitação que totalizem, no mínimo, cento 
e oitenta horas e experiência mínima de doze 
anos, ambas no campo específico de atuação 
de cada carreira.”(NR)

“Art. 11-B. Para os efeitos dos arts. 11 
e 11-A, não se considera como experiência 
o tempo de afastamento do servidor para 
capacitação.”(NR)

Art. 6º O art. 3º da Lei nº 10.997, de 15 de de-
zembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte re-
dação: 

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
II – regidos pelo Plano de Classificação 

de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10 
de dezembro de 1970, pelo Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo instituído pela Lei 
nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, ou por 
Planos correlatos, desde que lotados no Insti-
tuto Nacional do Seguro Social – INSS; ou

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

§ 2º A opção prevista no caput poderá ser 
realizada até 31 de dezembro de 2009, gerando 
efeitos financeiros a partir da data de formali-
zação do respectivo Termo de Opção.

 ..............................................................
§ 4º O prazo para exercer a opção referi-

da no § 2º, nos casos de servidores afastados 
nos termos dos arts. 81 e 102 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, será contado a 
partir do término do afastamento.”(NR)

Art. 7º Poderão fazer a opção a que se refere o § 
1º do art. 3º da Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, 
os servidores mencionados nos incisos I e II do art. 3º 
da Lei nº 10.997, de 15 de dezembro de 2004, desde 
que lotados no Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS até 30 de abril de 2009.

Art. 8º O caput do art. 298 da Lei nº 11.907, de 2 
de fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 298. Fica instituído o Adicional por 
Plantão Hospitalar – APH devido aos servido-
res em efetivo exercício de atividades hospita-
lares, desempenhadas em regime de plantão 
nas áreas indispensáveis ao funcionamento 
ininterrupto dos hospitais universitários vincu-
lados ao Ministério da Educação, do Hospital 
das Forças Armadas, vinculado ao Ministério 
da Defesa, e do Hospital Geral de Bonsuces-
so – HGB, do Instituto Nacional de Traumato-
Ortopedia – INTO, do Instituto Nacional de 
Cardiologia de Laranjeiras – INCL, do Hospital 
dos Servidores do Estado – HSE, do Hospi-
tal Geral de Jacarepaguá – HGJ, do Hospital 
do Andaraí – HGA, do Hospital de Ipanema 
– HGI, do Hospital da Lagoa – HGL e do Ins-
tituto Nacional de Câncer – INCA, vinculados 
ao Ministério da Saúde. ”(NR)

Art. 9º Ficam o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação – FNDE e o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA autorizados a 
conceder bolsas para alunos e professores vinculados 
a projetos e programas de ensino e extensão voltados 
a populações indígenas, quilombolas e do campo, bem 
como para populações urbanas em situação de vulne-
rabilidade social e econômica.

§ 1º As bolsas previstas no caput serão conce-
didas:

I – até o valor equivalente ao praticado 
na política federal de concessão de bolsas de 
iniciação científica, aos alunos;

II – até três vezes o valor equivalente 
ao praticado na política federal de concessão 
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de bolsas de iniciação científica, aos alunos 
indígenas;

III – até o valor de dois terços da bolsa de 
mestrado, aos docentes vinculados aos pro-
gramas e projetos de formação para o exercí-
cio das funções de formadores, preparadores 
e supervisores dos cursos ou atividades de 
extensão, inclusive apoio à aprendizagem e 
acompanhamento sistemático das atividades 
de alunos e tutores;

IV – até o valor de uma bolsa de mestra-
do, aos docentes vinculados aos programas e 
projetos de extensão, ou para desenvolvimento 
de metodologias de ensino para as atividades 
de extensão; e

V – até o valor de uma bolsa de doutora-
do, aos docentes vinculados aos programas e 
projetos de extensão para o exercício da co-
ordenação dos projetos, exigida a vinculação 
ao quadro permanente da instituição.

§ 2º O período de duração das bolsas 
será limitado à duração do curso, programa ou 
projeto de extensão ou programa de perma-
nência ao qual o participante estiver vinculado, 
podendo ser por tempo inferior ou mesmo so-
frer interrupção, desde que justificada.

Art. 10. Ficam as instituições federais de educa-
ção superior autorizadas a conceder bolsas a estu-
dantes matriculados em cursos de graduação, para o 
desenvolvimento de atividades de ensino e extensão, 
que visem:

I – à promoção do acesso e permanência 
de estudantes em condições de vulnerabilida-
de social e econômica; e

II – ao desenvolvimento de atividades de 
extensão universitária destinadas a ampliar a 
interação das instituições federais de educa-
ção superior com a sociedade.

(suprimido o parágrafo único do art. 10 
do Projeto)

Art. 11. Fica o Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico – CNPq e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento – FNDE autorizados a 
conceder bolsas a estudantes, professores e servido-
res técnico-administrativos para o desenvolvimento de 
atividades, programas e projetos de extensão univer-
sitária, devidamente aprovados por órgãos colegiados 
competentes das instituições de educação superior e 
pesquisa envolvidas.

Art. 12. As bolsas previstas nos arts. 10 e 11 
adotarão como referência os valores das bolsas cor-
respondentes pagas pelas agências oficiais de fo-

mento à pesquisa, bem como as condições fixadas 
em regulamento do Poder Executivo, que disporá, no 
mínimo, sobre:

I – os direitos e obrigações dos benefi-
ciários das bolsas;

II – as normas para renovação e cance-
lamento dos benefícios;

III – a periodicidade mensal para recebi-
mento das bolsas; 

IV – as condições de aprovação e acom-
panhamento das atividades, programas e pro-
jetos no âmbito das instituições de educação 
superior ou pesquisa;

V – a avaliação das instituições educa-
cionais responsáveis pelos cursos;

VI – a avaliação dos bolsistas; e
VII – a avaliação dos cursos e tutorias.
Parágrafo único. O quantitativo de bolsas 

concedidas anualmente observará o limite fi-
nanceiro fixado pelas dotações consignadas 
nos créditos orçamentários específicos exis-
tentes na respectiva lei orçamentária anual.

Art. 13. As despesas com a execução das ações 
previstas nos arts. 9º e 10 desta Lei correrão à con-
ta de dotação orçamentária consignada anualmente 
aos respectivos órgãos e entidades, considerando os 
recursos próprios captados, observados os limites de 
movimentação, empenho e pagamento da programa-
ção orçamentária e financeira anual.

Art. 14. O art. 32 da Lei nº 11.947, de 19 de junho 
de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32  .................................................
“Art. 1º O Auxílio de Avaliação Educacio-

nal – AAE é devido ao servidor ou colaborador 
eventual que, em decorrência do exercício da 
docência ou pesquisa no ensino básico ou 
superior, público ou privado, participe, em ca-
ráter eventual, de processo de avaliação edu-
cacional de instituições, cursos, projetos ou 
desempenho de estudantes a ser executado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior – CAPES e pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE.”(NR)

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

Art. 15. O Art. 4º da Lei nº 11.507, de 20 de julho 
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º O AAE será devido em função da 
realização das atividades de avaliação referidas 
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Nilson Mourão, Vice-Líder do PT; Mar-
celo Serafim, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PSB,PcdoB,PMN,PRB

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
votam os Srs. Líderes?

Como vota o PDT?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PDT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 

“sim”.
Como vota o Bloco, Deputada Sandra Rosado?
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco vota “sim”, 
Sr. Presidente, inclusive porque se corrige uma injus-
tiça enorme não só com o DNIT, mas também com os 
servidores da Previdência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PT, Deputada Fátima Bezerra?

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – O PT vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.

Como vota o PMDB, Deputado Eliseu Padilha? 
(Pausa.)

O SR. MIRO TEIXEIRA – Tem de registrar no 
painel, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
registrar no painel os votos.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – O PT convoca todos 
os seus Parlamentares, Sr. Presidente, a votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PMDB, Deputado Eliseu Padilha?

O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
siderando o acordo existente em relação ao art. 9º, o 
PMDB também recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”. 
O PT já votou “sim”; o DEM votou “sim”; o Bloco 

votou “sim”; o PDT votou “sim”.
O PR já votou?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, Sr. 
Presidente.

nos arts. 1º e 2º desta Lei, até o limite de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) por atividade.

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

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 17. Ficam revogados:

I – o parágrafo único do art. 11 e o inciso 
I do art. 16-J da Lei nº 11.171, de 2 de setem-
bro de 2005; e

II – o art. 64 da Lei nº 11.907, de 2 de 
fevereiro de 2009, na parte em que acresce o 
inciso I ao art. 16-J da Lei nº 11.171, de 2 de 
setembro de 2005.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Como vota o PP?
O SR. RODOVALHO (DEM-DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PP vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
Como vota o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Partido Verde vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O PTB já votou “sim”.
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Tendo em vista que va-
mos votar a Emenda nº 6 e que há acordo para retirar o 
art. 9º – nós apresentamos um destaque para retirar a 
questão que faz referência ao PAC -, votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Como vota o Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Todos votaram? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota 
“sim”, em função do acordo para alteração do art. 9º.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação a emenda substitutiva.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação da emenda permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADA POR UNANIMIDADE.
Estão prejudicadas as demais proposições.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O pessoal 

das galerias pode ficar satisfeito. (Palmas.)
Não perceberam que a emenda foi aprovada.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Não entenderam a 
sistemática interna da Casa, Sr. Presidente. Achavam 
que ainda estávamos nas emendas.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
para votação em separado do art. 1º do Projeto de Lei 

nº 5.245/09, em decorrência dos arts. 2º e 3º do referido 
projeto de lei. Assinado pelo Líder Ronaldo Caiado.

DESTAQUE DE BANCADA 
(DEM)

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em separado do 
art. 1º do PL nº 5.245-B/09, e em decorrência os arts. 
2º e 3º do referido PL (da emenda nº 6).

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Gui-
lherme Campos, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Ronaldo 
Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, como propôs o nobre Relator, vamos des-
membrar o projeto – o projeto que trata do bônus; o 
projeto que faz referência aos outros pontos, que foram 
muito bem contemplados.

Sei que muitos Parlamentares estão sensibiliza-
dos com a presença de vários funcionários do DNIT 
nas galerias. Reflitam bem. Ninguém lutou mais pelo 
mérito, pela meritocracia, pela diferenciação do funcio-
nário público do que eu, durante todos esses anos.

Quem nos impede de tratar de maneira diferente 
aqueles que são mais produtivos? Os sindicatos. Sem-
pre fomos favoráveis a um complemento, um bônus, 
uma diferenciação para aqueles que ultrapassam a 
sua meta. Todos nós defendemos isso.

O que nos chega neste momento, para votarmos? 
Um projeto que diz, no seu art. 1º, que será concedi-
do um bônus especial, com os valores constantes em 
uma tabela que varia de 12.500 reais a 3 mil reais, em 
função da superação de metas específicas.

E diz mais, no art. 3º: que esse conjunto de me-
tas poderá abranger no todo ou em parte as metas 
estabelecidas para o DNIT a partir do Programa de 
Aceleração do Crescimento, no período compreendi-
do entre 1º de janeiro a 30 de abril de 2010. Haverá 
um bônus para aqueles funcionários que superarem 
as metas nos projetos do PAC, no período de 2009 a 
abril de 2010 – período pré-eleitoral.

Senhores funcionários, Srs. Parlamentares, eu 
lhes pergunto tranquilamente: que bônus está sendo 
dado a todos os policiais que estão enfrentando o tráfi-
co de drogas neste País? Que abono está sendo dado 
a milhares de médicos e enfermeiros...

(O microfone é desligado.)
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O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Peço que me seja con-
cedido o tempo da Liderança, Sr. Presidente.

Que bônus está sendo dado aos milhares de 
médicos e enfermeiros que trabalham enfrentando a 
gripe A (H1N1)? 

O Brasil, hoje, atinge mais de 1.300 óbitos. Ocu-
pa o primeiro lugar no ranking mundial.

Pergunto: que bônus está sendo dado neste mo-
mento a inúmeros professores e professoras que são 
obrigados a cumprir horário, superar metas e alfabe-
tizar milhares de alunos deste País?

O mais importante – acredito que a maioria do 
Plenário não tem conhecimento da matéria; eu tam-
bém não tinha – é que o Projeto de Lei nº 5.917, de 
2009, que tramita nas Comissões, Líder do Governo, 
propõe reestruturação dos vencimentos, alteração das 
gratificações, criação de plano de carreira e plano es-
pecial de cargos do DNIT. O projeto está tramitando 
na Casa exatamente para recompor valores e também 
criar planos de cargos e carreira. 

Esta é a realidade com a qual nos deparamos. 
Ninguém mais do que eu, repito, luta por um bônus. 
Sou cirurgião e sei que há melhores profissionais do 
que eu. Se alguém produz mais do que eu no serviço 
público, por que não ter melhora em seu salário? É o 
lógico. É a meritocracia. Os sindicatos e as centrais 
sindicais impedem que isso seja instalado no País.

 Deputado Lincoln Portela, V.Exa. defende com 
muita competência o seu partido. A partir de agora abriu-
se um precedente. Pergunto: é urgente, é relevante, 
é imprescindível que todos os projetos do PAC sejam 
aprovados até abril de 2010? Depois dessa data, isso 
não terá importância alguma. Não haverá mais bônus, 
não haverá gratificação, e os projetos poderão parar. 

Precisa-se de algo para mostrar ao País que em 
ano pré-eleitoral existe um segmento que está sen-
do usado e recebendo um salário a mais para que a 
candidata do Presidente da República diga: “Os meus 
projetos andaram”. Isso ocorre em detrimento das pes-
soas que estão morrendo nas filas dos hospitais. Os 
traficantes estão tomando conta das cidades. Os pro-
fessores estão desestimulados, porque não têm como 
continuar ensinando seus alunos. 

Que Brasil é este? É o Brasil que concede bônus 
a uma pequena fatia de um Ministério, em detrimento 
de milhares e milhares de funcionários públicos fede-
rais, estaduais e municipais. 

 Os aposentados do DNIT também receberão o 
bônus? Não. Só aqueles que lá estão para cumprirem 
uma meta do Governo, que quer ver o PAC aprovado 
para poder apresentá-lo como plano de governo. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nós 
temos uma responsabilidade maior nesta Casa, e esta 
hora é de reflexão. 

Interrogo a cada um dos senhores: se o Plenário 
conceder o bônus, outros bônus virão para educação, 
saúde, segurança pública, transporte? O tratamento 
será o mesmo? O Governo encaminhará esse proje-
to? 

Esta Casa não pode aprovar um projeto eleito-
reiro, um projeto de campanha eleitoral. Devemos ter 
responsabilidade com todos os funcionários públicos e 
com todos aqueles que cumprem carreira de Estado. 

Por isso, Sr. Presidente, o voto do Democratas 
é “não”. Isso é inaceitável, é inadmissível. Trata-se de 
desrespeito a milhares de funcionários públicos deste 
País. Não têm S.Sas. funções mais importantes, mais 
relevantes do que outros setores do funcionalismo pú-
blico federal, estadual, municipal.

Sr. Presidente, peço a todos que reflitam tranqui-
lamente. Ao derrotarmos essa matéria, daremos igual-
dade de tratamento a todos os brasileiros. Do contrário, 
haverá discriminação e atendimento parcial a apenas 
um grupo de funcionários públicos federais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-
cratas vota “não”.

(Manifestação das galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não, se-
nhores. Eu mando esvaziar as galerias.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PMDB?

O SR. ELISEU PADILHA – O PMDB, para que 
todos os servidores...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mo-
mento, Deputado. Desculpe-me.

 O SR. PRESIDENTE (Sandro Mabel) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Sandro Mabel, que falará contra a matéria.

O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
tenho de concordar com o Líder do DEM. Realmente, 
nós precisamos aumentar os salários dos servidores, 
principalmente daqueles que estão cada vez mais qua-
lificados, e mesmo dos de nível médio, dos técnicos. 
Refiro-me não apenas aos servidores do Governo Fe-
deral, mas também aos dos Governos Estadual e Mu-
nicipal. O Brasil inteiro precisa de aumento de salário. É 
por isso que sempre tenho falado na reforma tributária. 
Ela traz para todos nós aumento real de salário. 

O bônus do DNIT não é uma abertura nem algo 
eleitoreiro. O Plano de Cargos e Salários dos funcio-
nários do DNIT já foi votado na Comissão de Trabalho. 
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Ele entrará em funcionamento no começo do próximo 
ano. Portanto, esse bônus só serve para darmos con-
dição a essas pessoas... 

Hoje, um contador, um engenheiro, um técnico... 
Um engenheiro ganha 3.500 reais. Quem vai ficar no 
serviço público? Quem vai fazer as estradas em nosso 
País? O Ministro Padilha sabe muito bem disso. Essa 
correção deveria ter sido feita há muitos anos. Há muito 
tempo isso está errado.

Não se trata de fazer justiça ou injustiça a uma 
ou a outra. Trata-se de resolvermos um problema que 
estamos enfrentando. E nós precisamos dessas pes-
soas. Quem executa a obra ganha, muitas vezes, um 
terço do que ganha quem fiscaliza a obra. Não quero 
dizer que isso não está certo. É bom que ganhem mais. 
Todos têm de ganhar mais.

Sr. Presidente, é preciso que esse bônus seja 
aprovado, senão haverá o risco de o País parar por 
falta de pessoal para executar as obras nas estradas. 
Isso é muito importante.

Peço aos nobres pares, inclusive aos da Oposição 
– não há Situação nem Oposição nas estradas; elas 
são de todos nós, da população -, que, para que a in-
fraestrutura de transportes possa andar, votemos “não”, 
aprovando, portanto, esse bônus e esse relatório.

Se o art. 1º for derrubado, derrubará o projeto in-
teiro. Serão derrubados o art. 1º, o art. 2º, o art. 3º. É 
uma sequência. O projeto precisa continuar como está, 
para o progresso do Brasil, para o progresso do DNIT 
e para que se faça justiça a esses servidores.

Portanto, peço que votemos “sim” ao texto e “não”, 
logicamente, ao destaque.

Votamos “sim”, pela manutenção do texto.
Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas nas gale-

rias.)
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Prorrogo 

a sessão por 1 hora.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

a favor do requerimento, concedo a palavra ao Depu-
tado Guilherme Campos. (Pausa.)

Para falar contra o requerimento, concedo a pa-
lavra ao Deputado Silvio Costa.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, eu não preciso 
esconder de ninguém nesta Casa que sou defensor 
do Governo. Agora, sinceramente, tudo tem limite. O 
Ministro Alfredo... Nem sei o nome dele todo. Como é 
o nome todo desse homem? Eu não sei. O Ministro 
Alfredo, do PR, ultrapassou todos os limites.

Item 1: esse projeto do DNIT é um desrespei-
to aos 2 milhões de servidores públicos do Brasil. É 
um desrespeito. Item 2: nós estamos premiando uma 
obrigação.

O sujeito é engenheiro do DNIT. Ele tem a obri-
gação de trabalhar, mas está ganhando pouco. O 
Governo está dando um bônus a ele para que pos-
sa trabalhar. Essa não é a forma correta de colocá-lo 
para trabalhar.

Só há 2 formas de resolver a questão: ou o Go-
verno dá a ele um salário melhor -tem de enviar a esta 
Casa um projeto para que ele seja melhor remunerado; 
ou, sinceramente, faz concurso. Agora, apropriar-se, 
Ministro Humberto, de um assunto inconstitucional, 
inclusive... E eu sou do Governo. 

Eu não posso dizer o seguinte: vou dar um bô-
nus a essa categoria e não vou dar a outra. E se os 
médicos pararem? E se os dentistas pararem? E se 
os professores pararem?

Gostaria de encontrar um argumento convincen-
te do Governo, do Ministro Alfredo – “Ah, é o PAC?” 
“Não, não é o PAC.” Que história é essa de que tudo 
é em nome do PAC? Não é verdade.

Esse argumento de que os funcionários do DNIT 
estão ganhando pouco e devem ter bônus é ineficaz. 
Por quê? Se o DNIT ganha pouco, outras categorias 
ganham pouco também.

Será que o Governo tem caixa para dar bônus a 
todos os servidores? Se tiver caixa, eu voto a favor do 
projeto; se não tiver, eu não voto. Não é correto.

É um escândalo aprovar esse projeto corpora-
tivista. É uma vergonha para esta Casa aprovar um 
projeto dessa natureza.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar contra o requerimento, concedo a palavra ao Líder 
Henrique Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, deixe-me prestar um 
esclarecimento ao Plenário. Primeiro, há um equívoco, 
se me permite o Deputado Silvio Costa, nesse argu-
mento de que o Governo está tratando esse grupo de 
servidores de maneira absolutamente diferenciada.

Na realidade, o Governo vem implementando 
amplo programa de qualificação do serviço público 
brasileiro, com melhoria nas carreiras – remunerações, 
concursos públicos para substituir terceirizações -, e 
uma série de iniciativas que muitas vezes são criticadas 
pela Oposição. Ela entende que isso seria um gasto 
desnecessário. Eu, ao contrário, penso que é um gasto 
indispensável, um investimento na qualidade da política 
pública que chega ao cidadão brasileiro.

Na carreira do DNIT, temos uma circunstância es-
pecial e momentânea – aí, sim -, porque a negociação 
em torno da requalificação, da melhoria dessa carreira 
terminou se estendendo e, num dado momento, não 
foi possível consolidá-la como um projeto de lei que 
requalificasse essa carreira tão merecida para os ser-
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vidores do DNIT, que têm um papel fundamental na 
infraestrutura rodoviária e ferroviária do Brasil. Aliás, 
estão tendo um acúmulo muito grande de trabalho, 
porque há um programa de ampliação muito forte nos 
investimentos do País. 

Que bom, Deputado Inocêncio Oliveira, que bom, 
Deputada Gorete Pereira, que o País voltou a investir. 
E voltou a investir com muita força na infraestrutura ro-
doviária. O que fizemos, então? Fizemos uma bonifica-
ção para este ano. Ao mesmo tempo, está tramitando 
na Casa a reestruturação da carreira, que substituirá 
essa bonificação no futuro.

Portanto, estamos votando aqui algo absoluta-
mente necessário para este momento, para este tem-
po. E dentro de poucas semanas votaremos a nova 
carreira do DNIT, que reconhecerá melhor, em defini-
tivo, o papel fundamental desses servidores públicos. 
Se aceitássemos a emenda que o Democratas apre-
sentou, o projeto terminaria, não haveria bonificação. 
Não teríamos, portanto, a correta valorização dessa 
carreira.

Por isso, o Governo posiciona-se contrariamente 
à emenda do Democratas, Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encaminhar.

O PT, como encaminha? (Pausa.) É “sim” ou “não” 
ao requerimento?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós votamos “sim”, 
com o Relator e contra o destaque apresentado.

Essa matéria é importante. Os funcionários do 
DNIT precisam ser valorizados. Nós estamos ante-
cipando algo que já se materializará com o plano de 
cargos e salários dos funcionários do DNIT.

O que estamos fazendo nesta noite é justiça ao 
votar com o Relator e contra o destaque, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 
o seu voto é “sim”, Deputado Luiz Sérgio. Voto “sim” 
do PT.

Como vota o PMDB?
O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/

PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
“Não” ao destaque; “sim” ao texto, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim” 
o PMDB.

Como vota o PSDB?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
observamos certo constrangimento de grande parte 
da base do Governo por conta desse improviso estra-
tégico que o Governo agora faz de política de carreira 
e de política salarial.

Se estivesse de fato preocupado em valorizar 
os servidores do DNIT, o Governo deveria ter incluído 
na Medida Provisória nº 441, de 2008, aquilo que fez 
para outras categorias. Agora, pressiona o Plenário, 
a pretexto de valorizar os servidores do DNIT, numa 
simples manobra eleitoreira.

O PAC, este ano, não chegou a ser executado 
em 15%. Quem está levando a culpa? O Tribunal de 
Contas da União, o Ministério Público, as regras am-
bientais e os funcionários do DNIT, como se fossem 
eles os culpados pelo não andamento dos investimen-
tos do País. 

O Presidente do BNDES disse nesta semana 
que o Governo está gastando demais com custeio, a 
máquina pública está inchada e que tem de recuperar 
a capacidade de investimentos. 

Vamos acompanhar o destaque e votar “não” ao 
texto. Colocamos isso de maneira clara. Essa é uma 
medida eleitoreira, é uma maneira ruim de se fazer po-
lítica de valorização dos servidores. Estamos dispostos, 
na medida em que o Governo mandar uma medida 
provisória para reenquadrar, para valorizar, redefinir os 
critérios da carreira do DNIT, vamos aprovar, mas não 
dessa maneira. Estamos abrindo um precedente ruim, 
perigoso e muito conservador para um Governo que se 
diz extremamente progressista, como o atual. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não” ao 
texto.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero 
comunicar às Sras. e aos Srs. Parlamentares que es-
tão aqui no plenário e nos gabinetes que vamos até 
muito tarde hoje. Temos muitas matérias para votar e 
vamos votar todas elas. Amanhã não teremos sessão 
da Câmara. Portanto, vamos fazer um sacrifício hoje, 
vamos votar toda a matéria hoje para liberarmos o dia 
de amanhã, já que existe uma sessão do Congresso, 
senão vão pensar que é mera liberalidade. Será reali-
zada sessão do Congresso às 11h amanhã.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Democratas?

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, na 
CPI da Violência Urbana, recebemos a visita do Minis-
tro Tarso Genro. Na ocasião, debatemos, por quase 4 
horas, os problemas de segurança no Rio de Janeiro 
e, de uma maneira geral, no Brasil. 

Como Deputado Federal, Sr. Presidente, temos 
assistido pela televisão às enchentes, à violência, aos 
acidentes nas rodovias e ultimamente temos votado 
nesta Casa, com uma certa rotina, assuntos corpo-
rativos. Em alguns momentos, sentimo-nos até como 
se fôssemos Vereadores locais, com todo o respeito, 
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e votamos favoravelmente, naquela oportunidade, 
àquela questão.

Em relação ao salário, fico muito à vontade para 
dizer que, quando fui Prefeito e os Vereadores aumen-
taram o subsídio do Prefeito mais do que o do fun-
cionalismo, vetei o meu aumento. Então, posso falar 
com muita tranquilidade sobre isso. A política salarial 
é mais ampla. Devíamos discutir tanto sobre os gran-
des colaboradores que estão aqui como sobre os de 
outras categorias. 

Então o Democratas vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
PSC?
O SR. LAERTE BESSA (PSC-DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC vota 
“sim” e traz a boa notícia para todos que acabou de 
ser votado no Senado o Plano de Cargos e Salários 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distri-
to Federal. Por unanimidade, o projeto foi aprovado, 
graças a um grande trabalho do Senador Gim Argello 
e do próprio Presidente da Casa, que nos deu apoio 
para que a matéria fosse votada hoje. Então, acaba-
mos de cumprir uma missão tanto nossa e quanto do 
Senado, que é dar dignidade aos policiais militares e 
aos policiais do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe-
deral. O voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PR?
O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O PP, Deputado Bispo Rodovalho?
O SR. RODOVALHO (DEM-DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PP vota “sim”, Sr. Presidente, 
para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Como vota o PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT entende 
que se retirar o bônus do projeto inviabilizará o pró-
prio projeto e os servidores. Portanto, o PDT vota “sim” 
ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bloco?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-

AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, pelo que entendemos, este destaque foi redire-
cionado, uma vez que aprovamos a Emenda Aglutinativa 
nº 6. Pelo que compreendemos, ele retira o bônus e 
não coloca nada no lugar, ou seja, ele não quer garantir 

o destaque e visa retirar o principal do projeto, que é 
garantir bônus aos servidores do DNIT. 

Portanto, o Bloco vota “sim”, pela manutenção 
do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “sim”.

PTB, Partido Trabalhista Brasileiro?
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar 
de estar mal elaborado o texto, o PTB vai votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

PPS?
O SR. ALEXANDRE SILVEIRA (PPS-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “sim” e quer ver o texto original sendo vota-
do esta noite.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Gover-
no?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
só quer, de maneira bem humorada, fazer uma ironia, 
dirigindo-se à Liderança do PSDB, porque me lembra-
vam alguns colegas que, em São Paulo, casualmente, 
o Governador do Estado acaba de adotar uma política 
de bônus para a área de educação.

De qualquer modo, aqui vamos manter o voto 
“sim”, para garantir que essa carreira seja qualificada 
com esse bônus, que será substituído, a seguir, pela 
reestruturação da carreira do DNIT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o dispositivo destacado:

“Art. 1º Será concedido Bônus Especial de De-
sempenho Institucional – BESP/DNIT aos servidores 
em atividade no Departamento Nacional de Infra-Estru-
tura de Transportes – DNIT, nos valores constantes da 
Tabela I do Anexo desta Lei, em função da superação 
de metas específicas previamente estabelecidas para 
aquela autarquia, em consonância com programas, pla-
nos e projetos estratégicos do Governo Federal para 
a área de infraestrutura de transportes.”

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela manutenção do artigo permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

 O SR. CIRO PEDROSA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois, 

não.
O SR. CIRO PEDROSA (PV-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PV orienta o voto “sim”, 
pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto 
“sim”. 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – MANTI-
DO O TEXTO.

 O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO) – Sr. 
Presidente, verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verifica-
ção concedida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Pre-
sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 

apenas 30 segundos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi 
verificação de votação porque, a partir de agora, vai-
se abrir um grave precedente. Já que a matéria vai ser 
aprovada, pelo que está ali no painel, a partir de agora, 
vamos estimular todos os funcionários públicos federais 
a pedir um bônus também pelo seu serviço. A partir de 
agora, temos de conclamar todos os funcionários pú-
blicos federais que solicitem bônus para cumprir suas 
funções. Aí sim esta votação vai demonstrar exatamente 
os que estão a favor do bônus, não só ao DNIT, mas 
espero que extensivo a todos os funcionários públicos 
federais. É o momento de todas as carreiras solicitarem, 
entrarem em greve a partir de agora, pedir bônus, para 
o Congresso Nacional aprová-lo e contemplá-los não 
só com o plano, mas também com o bônus.

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) – Deputado 
Henrique Fontana, por favor, com a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para pedir 
a toda a base do Governo que venha ao plenário, por 
favor, para votar “sim”, a fim de manter esse bônus, que 
é o início da reestruturação da carreira do DNIT. 

Devo esclarecer ao Líder do Democratas que não 
me parece uma boa pedida apostar na ideia do con-
flito. Na realidade, o Governo atual tem reestruturado 
um conjunto de carreiras que ficaram, ao longo de 8 
anos, enfrentando uma situação precaríssima, a situa-
ção que antecedeu o atual Governo. Aliás, por meio de 
medidas provisórias, textos que votamos nesta Casa, 
muitas carreiras e muitos servidores públicos, quase 
todos, conhecem o compromisso do atual Governo de 

reestruturar carreiras, melhorar salários e não de fazer 
bonificações pontuais. Essa é uma decisão emergen-
cial, pontual, que atende a um critério de justiça e que 
será substituída a seguir por uma carreira.

Não me parece que seja uma boa política o incen-
tivo do Democratas à ideia do conflito: “Vamos agora 
levantar todos os servidores públicos...”. Aliás, acho 
que o servidor não tem muita confiança no Democra-
tas para tratar de política salarial.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a 
palavra o Deputado Gerson Peres. Depois, Deputado 
Silvio Costa.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 
gostaria de encaminhar depois pelo PT.

O SR. GERSON PERES (PP-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, vamos dar o nosso voto a favor do bônus 
dos trabalhadores do DNIT, mas não poderia deixar 
de registrar um fato inusitado. 

A Comissão de Constituição e Justiça saneou 
este projeto, deixando-o limpo quanto à técnica le-
gislativa somente para os servidores do DNIT. Mas o 
projeto oriundo do Executivo feria essa técnica e es-
tabelecia uma salada mista. Nela se inseriu educação, 
saúde, hospitalização, adicional por tempo de serviço 
e outros tantos imbróglios. Hoje realmente o brasileiro 
tem uma lei tipicamente estranha à técnica legislativa. 
Hoje, quem quiser saber sobre adicional tem de ler na 
lei do DNIT. Devíamos ter mais responsabilidade na 
elaboração das leis. Essa inovação do Legislativo é 
atentatória à boa elaboração das leis. 

Vou votar a favor da matéria, porque acho que 
não posso prejudicar, com o meu voto, os trabalhado-
res do DNIT.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Cândido Vaccarezza, para falar pela Liderança do PT. 

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, espere aí.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Enquanto o 

Deputado Cândido Vaccarezza se desloca para a tribu-
na, o Deputado Silvio Costa está com a palavra.

O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, quero pe-
dir permissão...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Silvio Costa.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, since-
ramente, eu me envergonho. Tenho certeza de que 
o Presidente Lula não tem conhecimento disso. Isso 
é coisa de Ministro. O Presidente Lula não costuma 
tratar iguais de forma desigual. Esse bônus do DNIT 
é um escândalo. Está-se premiando uma obrigação, 
está-se criando uma cultura no Governo de forma a 
que todos os servidores possam reivindicar o mesmo 
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direito. Isso é uma irresponsabilidade. Não sei nem 
quem é esse Ministro, mas esse Ministro está dando 
um tiro no pé do Governo.

O Líder Caiado não está incentivando a greve, 
não. O Líder Caiado disse a verdade. É um absurdo 
um Ministro de um governo criar bônus para engenhei-
ros e funcionários do seu Ministério. Isso é coisa de 
um partido que está trabalhando contra o Governo. Eu 
lamento que esta Casa não tenha a compreensão de 
que isso é um tiro no pé do Governo. 

Lamentavelmente, o corporativismo do DNIT vai 
ganhar, mas é um absurdo. Por isso, registro o meu 
voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado 
Eduardo Valverde está com a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
externar a minha dúvida no tocante a alguns discur-
sos da Oposição. E até peço ao Deputado Silvio Costa 
que faça uma reflexão e não compare o atual Governo 
com o anterior, que destruiu o DNER, recriou o DNIT, 
mas não lhe deu estrutura. Boa parte dos servidores 
eram terceirizados.

Na verdade, o DNIT era um órgão sem alma, sem 
pessoal. Durante o Governo do Presidente Lula foi re-
alizado concurso público. Há um plano de carreira em 
tramitação nesta Casa. O abono é simplesmente tem-
porário, até quando o plano de carreira for aprovado. 

Então, antes de os tucanos e os democratas 
falarem algo contra o projeto, é bom que eles façam 
uma reflexão sobre o passado, quando sucatearam o 
serviço público.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Ivan Valente, por favor, com a palavra para orientar o 
PSOL.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL vai 
votar “sim” ao projeto e entende, inclusive, que houve 
redução praticamente pela metade dos valores dos 
bônus. 

Esta Casa tem votado diversas vezes subsídios 
e isenções para montadoras, empreiteiras de obras, 
agronegócio, bancos, etc., mas, quando se trata do 
funcionalismo público, inclusive porque não envolve só 
os trabalhadores do DNIT, mas também os do FNDE, 
bolsas para estudantes e docentes de pesquisas de 
quilombolas, médicos de diversos setores, nós temos 
a maior dificuldade em aprovar, porque isso significa 
valorizar o serviço público e garantir a distribuição de 
renda. 

Por isso o PSOL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Alberto Fraga com a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero comu-
nicar a esta Casa a aprovação do Plano de Cargos e 
Salários da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
pelo Senado Federal. E não poderia deixar de fazer um 
agradecimento a esta Casa, ao Presidente Lula, que 
enviou o projeto no tempo determinado, e aos Parla-
mentares que ficaram nesta Casa até de madrugada, 
até 1h20min, para aprovar projeto de grande importân-
cia para a segurança pública do Distrito Federal.

Aproveito a oportunidade para pedir desculpas a 
algum colega se porventura exagerei nas minhas afir-
mações e dizer que a Câmara é uma casa de debates 
em que o respeito deve permanecer.

Agradeço também ao Presidente Michel Temer, 
a todos os Parlamentares que ficaram até de madru-
gada, e ao Senado Federal, que votou a matéria em 
tempo recorde. Agora, vamos esperar a sanção do 
Presidente Lula. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputada 
Fátima Bezerra com a palavra. 

Só um minuto, Deputado Rodrigo Rollemberg.
Em seguida falará o Deputado Paulo Pereira e, 

na sequência, todos os que levantarem o dedo.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, assim como 
o Líder do Governo convocou a base aliada para vir 
ao plenário votar, quero também convocar a bancada 
do PT.

Esse projeto é muito importante. É bom ressal-
tar que o que o Governo Federal está fazendo neste 
momento é exatamente com vistas à reestruturação 
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes – DNIT, órgão muito importante para o desen-
volvimento da infraestrutura do País.

É bom lembrar que os servidores do DNIT, num 
passado recente, sofreram um processo de desmonte, 
de arrocho salarial cruel, de sucateamento. 

Na verdade, o Governo do Presidente Lula, já 
no primeiro mandato, mandou iniciativas para esta 
Casa já tratando do Plano de Carreira dos Servido-
res do DNIT.

É bom recordar que a matéria que estamos vo-
tando é uma política pontual, porque no Projeto de Lei 
nº 5.918, de 2009, existem iniciativas voltadas para a 
reestruturação da carreira do DNIT como um todo, que 
está inclusive tramitando na Casa.

Sr. Presidente, quero chamar atenção porque 
este projeto de lei não trata apenas dos servidores do 
DNIT, mas também de outra matéria muito importante, 
que é dar garantias aos servidores do INSS, da segu-
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ridade social, àqueles que não fizeram a opção pelo 
ingresso na carreira do INSS. 

Quero destacar a situação de um conjunto de 
servidores do meu Estado, servidores que estão na 
maior ansiedade esperando pela... 

(O microfone é desligado.) 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para con-
cluir, Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Para concluir, para 
que eles possam exatamente recompor o salário deles, 
em razão de um ganho judicial que tinham e perderam 
recentemente. É um ato de justiça.

Por fim, as bolsas acadêmicas são importantís-
simas para garantirmos educação às comunidades 
quilombolas, às comunidades indígenas, essas co-
munidades que até hoje tiveram o direito à educação 
negado.

Portanto, mais uma vez, convoco a bancada do PT, 
a bancada aliada, a votar este importante projeto.

 O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Questão de 
ordem, Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, atin-
gido já o quorum, peço a V.Exa. que encerre a votação 
e a apuração, porque teremos muitas votações hoje 
à noite. Acho que seria de bom alvitre encerrar esta 
votação para continuarmos os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-
cerrar a votação dentro de alguns instantes. 

Se algum Parlamentar, Deputado ou Deputada, 
estiver deslocando-se até o plenário, que venha rapi-
damente, porque vamos encerrar a votação.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Rodrigo Rollemberg, Líder do Bloco.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, quero cumprimentar V.Exa., o 
Presidente Michel Temer, toda esta Casa e, de forma 
muito especial, o Senado Federal, que acaba de apro-
var o Plano de Cargos e Salários da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 

Por dever de justiça, reconheço o empenho do 
Senador Gim Argello e de todos os Líderes partidários 
daquela Casa que permitiram a aprovação em tempo 
recorde do Plano de Cargos e Salários da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, fazendo 
jus a essa categoria.

Estamos prontos para dar toda a celeridade e 
aprovar rapidamente o projeto que cria o bônus para 

os servidores do DNIT e iniciar imediatamente a apre-
ciação do projeto que beneficia os taifeiros.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao último orador inscrito. Depois vamos en-
cerrar a votação.

O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho mais uma vez a esta 
tribuna, em nome das centrais sindicais – Força Sin-
dical, CUT, CTB, CGTB, Nova Central Sindical e UGT 
-, informar que no próximo dia 2 teremos uma impor-
tante reunião em Genebra com o Presidente da OIT, 
Sr. Juan Somavia. 

O motivo é que não aguentamos mais a inter-
venção do Ministério Público do Trabalho e da Justiça 
do Trabalho nos sindicatos de trabalhadores. Existe 
uma verdadeira intervenção nos sindicatos devido às 
contribuições sindicais e a uma série de questões. O 
mais importante, no entanto, é a tentativa de quebrar 
os sindicatos para impedir que os trabalhadores man-
tenham seus direitos.

Nós estamos preocupados não só com essas me-
didas do Ministério Público, mas também com a nova 
versão que inventaram chamada interdito proibitório. Só 
para citar um exemplo, Sr. Presidente, os metalúrgicos 
do Estado de São Paulo estão anunciando a possibi-
lidade de haver algumas greves durante a campanha 
salarial deles. Só de o sindicato anunciar que poderá 
haver greves – essas greves poderão ocorrer, nada 
há decidido -, já existe empresa conseguindo o tal do 
interdito proibitório, proibindo o sindicato de estar na 
porta da empresa. 

Trata-se de uma intervenção branca, que não 
ocorreu nem na época da ditadura. Na época da di-
tadura, fechava-se sindicato, como ocorreu com os 
metalúrgicos de São Bernardo quando o Presidente 
Lula ainda era Presidente do sindicato. Hoje, tenta-se 
quebrar o sindicato para favorecer os maus empre-
sários e, principalmente, aqueles que querem tirar os 
direitos dos trabalhadores. Eu irei, pessoalmente, junto 
com representantes das centrais sindicais, uma série 
de dirigentes sindicais... 

O SR. VICENTINHO – Um aparte, nobre Depu-
tado.

O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA – Pois não, 
Vicente.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Eu gostaria, Sr. Presidente, com 
a permissão de V.Exa. e a do nobre orador, de reforçar 
a denúncia que o nobre colega Paulo Pereira está fa-
zendo neste momento por conta dos ataques que não 
ocorriam nem no período da ditadura militar. Essa é a 
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grande verdade. Inclusive, Sr. Presidente e nobre De-
putado Paulo Pereira, quero registrar como parte des-
te pronunciamento, corroborando com o nobre amigo 
Paulo, uma mensagem contra a tentativa patronal de 
querer acabar, por exemplo, com o fator acidentário, 
algo extremamente grave que está ocorrendo neste 
País. Quero acrescentar essa denúncia à que foi le-
vada à OIT, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, novamente 
venho a esta tribuna para denunciar os ataques que 
o setor empresarial atrasado desfere contra a classe 
trabalhadora. Desta vez, pasmem, Sras. e Srs. Deputa-
dos, querem acabar com mais uma conquista que be-
neficia, inclusive, as boas empresas. Trata-se do Fator 
Acidentário e do Seguro Acidente de Trabalho.

Neste momento, junto-me às centrais sindicais 
CUT, CGTB, CTB, Força Sindical, NCST e UGT, que 
lançaram nota conjunta em defesa do Fator Acidentário 
de Prevenção (FAP) e do Seguro Acidente de Trabalho 
(SAT), medidas que têm sido alvo constante de ataques 
por parte do empresariado reacionário, capitaneado 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

Na semana passada a entidade empresarial che-
gou a exigir a revogação do Decreto nº 6.957, de 2009, 
editado pelo Ministério da Previdência, que cria o FAP 
e reajusta o SAT. No documento, as centrais esclare-
cem que “o Fator Acidentário de Prevenção é um ins-
trumento eficiente”, pois “premia aquelas empresas 
que tiverem políticas efetivas de prevenção em saúde 
e segurança no trabalho, diminuindo a alíquota do SAT 
em até 50%, e pune aquelas empresas que não o fa-
zem, aumentando a alíquota”. 

A nota das Centrais divulga que em 2007 foram 
registrados 653,1 mil acidentes de trabalho, repre-
sentando um aumento de 27,5% em relação a 2006. 
Morreram 2.804 trabalhadores, tanto homens, como 
mulheres, e 8.504 ficaram incapacitados permanente-
mente. Esses números da Previdência Social demons-
tram a extrema necessidade de uma política pública 
ofensiva para diminuí-los. 

Diz ainda a nota, Sr. Presidente: “A CNI, ao se 
posicionar contra o decreto, na verdade, defende as 
empresas que adoecem, incapacitam, acidentam e 
matam trabalhadores. Empresas que jogam para toda 
a sociedade, por intermédio da Previdência Social, o 
custo da sua irresponsabilidade! Sem contar as vidas 
e famílias destruídas!”. As Centrais denunciam essa 

“irresponsabilidade para com a vida dos trabalhado-
res” e reafirmam sua luta em defesa de todos os ins-
trumentos “que efetivamente previnam o acidente e o 
adoecimento no trabalho”. 

Sr. Presidente, a classe empresarial precisa, 
definitivamente, perceber que a classe trabalhadora 
merece muito mais do que bons salários. A classe em-
presarial não pode mais querer enxergar o seu lucro e 
o seu sucesso com as lupas da ganância e fazer vistas 
grossas para as doenças e os acidentes decorrentes 
das suas atividades.

A todo o momento é uma nova investida, não 
bastassem as antigas, como a terceirização, que pre-
cariza salários e condições de trabalho; o trabalho es-
cravo e o trabalho infantil, flagrados sistematicamente 
pela fiscalização do Ministério do Trabalho; a discrimi-
nação por que passam as mulheres e o povo negro, 
percebendo baixos salários; a jornada excessiva de 
trabalho; e por aí vai.

Sinceramente, Sr. Presidente, isso sim é uma 
vergonha!

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou con-
ceder a palavra ao Deputado Paulo Pereira da Silva, 
para concluir. 

Vamos encerrar a votação!
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Uma ques-

tão de ordem, Sr. Presidente. Dá para fazer aparte?
O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado Paulo Pereira da Silva.
O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA – Sr. Pre-

sidente, eu ouço muitas vezes o Deputado Ronaldo 
Caiado falar dos recursos das centrais sindicais. Usam 
isso para tentar inibir as ações. 

Eu quero apenas, e acho que isso serve como 
denúncia, mostrar aos Deputados o quanto a Confe-
deração Nacional da Agricultura recebeu de recursos 
apenas de janeiro até hoje. Os recursos que a CNA 
está recebendo só do imposto sindical são da ordem 
de 169 milhões de reais. E o pior, Sr. Presidente, no 
caso da CNA, de que tanto se fala por aqui – não 
gosto muito de fazer isso, mas, já que falam tanto, é 
bom também apresentarmos o outro lado -, há uma 
irregularidade grave. Todos os sindicatos, federações 
e confederações de trabalhadores e patronais pagam 
o imposto sindical na Caixa Econômica Federal. No 
caso da CNA, ela desconta do empresariado rural, nin-
guém sabe direito quanto. A Confederação anunciou 
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que recebeu 169 milhões até agora, mas é ela quem 
administra isso. E o pior: ela cobra 15% só para ad-
ministrar a distribuição desses recursos! Isso significa 
que a CNA, administrada pela Senadora Kátia Abreu, 
cobrou até agora 25 milhões, 355 mil reais só para 
administrar o dinheiro que ela cobra do empresariado 
rural. E o imposto sindical que coube a ela passou de 
8 milhões de reais. 

Agora, temos de questionar aqui o jeito de co-
brar, porque todo o empresariado e todos os trabalha-
dores do Brasil pagam na Caixa Econômica. No caso 
da CNA – e aqui tanto se fala dessa questão rural -, 
eles cobram diretamente, e ninguém sabe que diabos 
ocorre lá. 

Como não há nenhuma ação do Ministério Pú-
blico contra o setor patronal, o Ministério Público, ao 
invés de ficar só perseguindo sindicatos de trabalha-
dores, poderia pegar esse caso. E o Ronaldo Caiado 
poderia explicar depois um pouco como é essa admi-
nistração da CNA.

Sr. Presidente, quero entregar a V.Exa. uma có-
pia da denúncia que as centrais estão fazendo. Pedi 
ao companheiro Vicentinho que nos acompanhe para 
entregar a V.Exa. uma cópia das denúncias que as cen-
trais vão fazer à OIT na próxima segunda-feira. 

Obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, depois da última reunião 
do Comitê de Política Monetária, é sempre aguarda-
da com justificada expectativa a ata do aludido órgão, 
com o detalhamento das razões que determinaram a 
manutenção da Taxa SELIC, sem quaisquer altera-
ções, como habitualmente acontecia, com atenta pre-
ocupação do empresariado nacional e até mesmo de 
investidores estrangeiros.

Diante dessa deliberação, presume-se que, duran-
te o primeiro semestre do ano vindouro, aquele patamar 
manter-se-á inalterado, a não ser que fatos superve-
nientes justifiquem oscilações decorrentes da atual e 
muitas vezes imprevisível conjuntura financeira.

Nesta quinta-feira, com a comitante divulgação do 
Resumo da Sessão do COPOM, a FIESP vai alinhar os 
seus indicadores industriais de setembro, considerados 
importantes sinalizadores do rumo da economia. Por 
sua vez, a agenda da Fundação Getulio Vargas apre-

sentará o IGP-M de outubro, para o qual se aguarda 
uma alta de 0,13%.

Após o pleito de 3 de outubro de 2010, há espe-
culações de que a Taxa SELIC poderá vir a ser majo-
rada, chegando economistas a prognosticar que ela 
voltaria ao ritmo ascendente, podendo aproximar-se 
até de 11,25%.

Tudo isso, porém, são meras conjecturas que 
dependem de inúmeros fatores, vinculados, natural-
mente, ao próprio panorama da economia mundial, 
a começar pelos Estados Unidos, que continuam a 
liderar o elenco de grandes potências, integrantes do 
chamado G-20, a que se juntou o Brasil, em razão dos 
êxitos consignados no Governo do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, já agora com a possibilidade de 
o PIB ultrapassar a casa dos 2%.

Não se sabe se o condutor do Banco Central, 
Henrique Meireles, em função de suas aspirações ele-
tivas, pelo Estado de Goiás, permanecerá no elevado 
posto, a partir de janeiro, embora todos entendam haver 
sido ele o competente artífice dos procedimentos até 
aqui adotados, em plena consonância com o Ministro 
da Fazenda, Guido Mantega.

Mesmo num clima de razoável estabilidade, sem-
pre a manifestação do COPOM é alvo de atenções 
generalizadas, particularmente as atas de suas reso-
luções, discutidas amplamente por argutos observa-
dores de nossa vida econômico-financeira. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-
cerrar a votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está encer-
rada a votação. Vamos proclamar o resultado: 

VOTARAM

SIM: 291
NÃO 59
ABSTENÇÃO: 1 
TOTAL: 351 

REJEITADO O DESTAQUE.
Portanto, o artigo foi mantido. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL Nº 5245/2009 – DVS – DEM – ART 1º 
DO PL 5245/09 E DOS ARTS. 2º E 3º POR DECOR-
RÊNCIA – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 28/10/2009 19:15

Encerramento da votação: 28/10/2009 19:35

Presidiram a Votação: Michel Temer e Marco Maia 
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 O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre 
a mesa requerimento de votação por processo nomi-
nal.

REQUERIMENTO DE VOTAÇÃO  
POR PROCESSO NOMINAL 

(PPS)

Senhor Presidente,
Requeremos a V. Exª, nos termos do artigo 186, 

inc. II do Regimento Interno, votação nominal do desta-
que do PPS apresentado ao PL nº 5.245/09, constante 
da Ordem do Dia. (Destaque para o § 2º do art. 3º)

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Fer-
nando Coruja, Líder do PPS.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Alexandre 
Silveira, que falará a favor da matéria. (Pausa.)

 O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, se estivesse em 
plenário, teria votado com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há orador 
inscrito para falar a favor do requerimento.

O SR. ALEXANDRE SILVEIRA (PPS-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas, 
nós todos sabemos o grande mister que tem o DNIT 
neste País. Esse órgão substituiu o DNER, que cui-
dava apenas das rodovias federais, o que já não era 
uma missão fácil. O DNIT assumiu todos os outros 
modais de transporte – o modal ferroviário, os portos, 
as hidrovias, as ferrovias – com a mesma estrutura 
que tinha o DNER. A partir daí, veio só perdendo fun-
cionários. Aqueles que lá estão desdobram-se dia a 
dia para cumprir sua missão institucional de cuidar 
de toda a infraestrutura de um país transcontinental 
como o Brasil. 

Tivemos a alegria de ser colega desses funcio-
nários durante o exercício de 2003 a 2005 e acompa-
nhamos de perto a luta e a responsabilidade de cada 
um deles. 

Por isso, o PPS apoia integralmente esse bônus. 
Foi dito por um colega que não se tratava de iniciativa 
do Governo, mas de um Ministro. Que seja do Minis-
tro do Transportes, que seja do José, do Manoel ou 
do Joaquim, mas é um grande reconhecimento com 
aqueles que têm essa missão tão nobre de cuidar do 
desenvolvimento, da geração de emprego e renda e, 

principalmente, de fiscalizar os recursos públicos apli-
cados na infraestrutura do nosso País. 

Portanto, o PPS não só apoia como também quer 
estender esse bônus, além das obras do PAC e de todas 
as outras obras implementadas naquele órgão.

 O SR. MARCOS ANTONIO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. AIRTON ROVEDA (PR-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o meu partido.

O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB-GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB-GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB.

O SR. CHICO D’ANGELO (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
meu partido.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o PT.

O SR. ELISMAR PRADO (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o PT.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o PT.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quem não 
votou nesta votação, ao votar na próxima, terá justifi-
cada a ausência nesta votação nominal.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há 
mais oradores inscritos.

Em votação.
Como o PPS orienta a bancada para a sua vo-

tação?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos 
apresentando esse requerimento que tem a finalida-
de exatamente de pedir votação nominal. Então, todo 
mundo vai poder votar no próximo destaque.

Temos um destaque para retirar do art. 3º a pos-
sibilidade de fixação desse bônus em função da gratifi-
cação do PAC. Queremos que as metas tenham outros 
critérios e não a questão do PAC.

Como houve votação nominal agora da proposta 
apresentada pelo DEM, e nós sabemos que pelo Re-
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gimento Interno deve haver 1 hora de interstício entre 
uma votação e outra para ser nominal, nós estamos 
apresentando este requerimento e um outro a seguir. 
A ideia é que possamos votar esse destaque apenas 
na sessão das 20h.

Por isso, o PPS vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PPS 

vota “sim”.
Mais alguém quer orientar?
O SR. RODOVALHO (DEM-DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PP vota 

“não”.
Não havendo mais ninguém que queira orientar, 

vamos à votação. 
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “não” 
e chamo atenção dos Parlamentares que nós vamos 
votar “não”.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei conforme orientação do Bloco/
PMDB. Muito obrigado.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco 
vota “não”, Sr. Presidente.

 O SR. ANTONIO PALOCCI (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme orientação do meu partido.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que forem favoráveis ao requerimento per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 

mesa requerimento de quebra de interstício para o 
destaque do PPS no seguinte teor:

REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO 
(PPS)

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do artigo 185, § 

4º do Regimento Interno, a quebra de interstício de 
uma hora para solicitar a verificação de votação nes-
ta sessão para o destaque apresentado pelo Partido 
Popular Socialista.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – Fer-
nando Coruja, Líder do PPS; Lobbe Neto, Vice-Líder 
do PSDB.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, tem a palavra o Deputado Fernando Coruja. 
(Pausa.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, acabamos de votar um requerimento solici-
tando votação nominal e este foi rejeitado. Pergunto 
se essa matéria não estaria prejudicada. O Plenário 
acabou de se manifestar contrário à votação nominal, 
e esse requerimento que V.Exa. acaba de ler pede 
quebra de interstício. Para que quebra de interstício? 
Para votação nominal, Sr. Presidente. Então, a matéria 
está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mas são 
2 requerimentos diferentes, Deputada Vanessa Gra-
zziotin.

O SR. FERNANDO CORUJA – Para contraditar, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não preci-
sa contraditar, a Mesa já vai dar seu posicionamento. 
São 2 requerimentos diferentes, portanto, plenamente 
possíveis de serem apresentados, discutidos, debati-
dos e votados. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Fer-
nando Coruja, que falará a favor da matéria.

S.Exa. terá o prazo de 3 minutos. Já iniciou a 
sua contagem.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem revi-
são do orador.) – Se o Presidente Marco Maia tivesse a 
mesma pressa para mandar os pedidos de informação 
que faço para o Governo seria interessante.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, vamos votar 
a favor do bônus do DNIT. Mas tem razão o Deputado 
Ronaldo Caiado e o PSDB quando dizem que essa 
não é a política mais adequada para se fazer uma 
política salarial e para estimular que o funcionário pú-
blico trabalhe. É evidente que não posso premiar – se 
você atingir essa meta, vai receber este valor – apenas 
uma categoria. Não acho que seja inadequado dar isso 
para o serviço público. O próprio Governador Serra, 
em São Paulo, está fazendo isso para os funcionários 
da Educação. É possível fazer isso. Mas não há justi-
ficativa para querer atender apenas a uma categoria. 
Saliento que votamos a favor.

A questão que estamos querendo verificar, por 
isso essa solicitação de quebra de interstício, diz res-
peito à questão do PAC. Ora, o chamado Programa de 
Aceleração do Crescimento é, sem dúvida alguma, uma 
propaganda do Governo, tanto que o Governo fala em 
PAC para qualquer área, por exemplo, aceleração do 
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crescimento para as Olimpíadas. Há coisas que nada 
têm a ver com construir obra, mas é PAC. Tudo é PAC. 
É evidente que é para criar um logotipo, com o obje-
tivo de tentar estimular a candidatura da Sra. Dilma 
Rousseff à Presidência da República.

Mas, começar a colocar essas marcas, marcas 
essas claramente de propaganda, na lei, que tem uma 
característica permanente, e dizer que essa classifica-
ção vai ser medida apenas pelo trabalho efetivado no 
PAC, não é lógico. O DNIT faz outras obras, mas quero 
acelerar estas, porque estas é que eu disse que são 
importantes e vão caracterizar que a minha candidata, 
a Sra. Dilma Rousseff, é uma gestora eficiente. Aliás, 
até agora não houve demonstração do Governo des-
sa eficiência. Ele não conseguiu aplicar o dinheiro do 
PAC, não conseguiu produzir. A execução orçamen-
tária de obras do PAC é um fracasso. É um fiasco a 
realização de obras do PAC. E agora, quer criar uma 
gratificação. Foi criado, nós votamos a favor. Mas não 
pode vincular ao PAC. 

Por isso é que estamos pedindo quebra de in-
terstício.

 O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. SARAIVA FELIPE (Bloco/PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Marco 
Maia, votei com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado. Muito obrigado. 

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Eduardo 
Valverde, que falará contra o requerimento de quebra 
de interstício.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu voto contra, porque 
o requerimento é meramente protelatório. A Oposição 
não quer enfrentar a matéria, quer fazer média, quer 
fazer proselitismo, quer fazer demagogia com algo 
que é sério. Sério é organizar o Estado para que ele 
seja eficiente; sério é organizar as carreiras públicas 
para poder dar ao cidadão um bom serviço público. E 
isso é feito, hoje, em homenagem ao Dia do Servidor 
Público. 

Quem não gosta de demagogia vota “não” ao 
requerimento.

 O SR. EDUARDO AMORIM (PSC-SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quem quer 
orientar? (Pausa.)

Qual partido quer orientar a votação? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
 O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

peço meu tempo de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA – E mais 1 minuto, 
para orientar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. dis-
põe de 3 minutos e mais 1 minuto para orientar. São 
4 minutos.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC e Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Na história recente 
do País, não há governo mais demagógico do que o 
atual. Por isso é estranho que os Deputados do PT ve-
nham ao microfone dizer que é demagogia uma mani-
festação nossa aqui em defesa da retirada do projeto 
exatamente daquilo que é demagógico.

O Governo Lula acha que está acima da lei. Em 
inúmeros instantes, tem alterado a legislação para po-
der concretizar os seus objetivos. Como se em nome 
do que se quer fazer, pode-se desrespeitar a lei. Re-
centemente, o Governo tem criado um conflito com o 
Tribunal de Contas da União, censurando as posturas 
daquele órgão. Como se o papel do TCU não fosse 
esculpido na Constituição e não tivesse que ser exer-
cido. O Governo Lula não quer ser fiscalizado. Ora, 
basta o Governo fazer as obras com planejamento, 
de acordo com os projetos feitos, não superfaturar as 
obras, para que o Tribunal de Contas dê o parecer fa-
vorável, é claro.

Mas se eu quero fazer obras sem planejá-las de 
forma adequada, que não obedeçam ao que está esta-
belecido, como a questão ambiental, envio um projeto 
a esta Casa para tentar ludibriar a legislação ambiental. 
A Constituição brasileira diz que qualquer obra precisa 
do relatório de impacto ambiental. Passou aqui uma 
proposta para subverter isso, para permitir que dupli-
cação de rodovias não obedeça a esse critério. Para 
repassar recursos aos Municípios, aos Estados, eu 
tenho de obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Houve uma subversão aqui. Passou uma lei ordinária 
para impedir isso, dizendo que basta os municípios 
estarem adimplentes na ocasião da assinatura do con-
trato, depois, podem estar inadimplentes. 
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O Governo Lula tem sido pródigo. Agora, na reta 
final – passaram-se 7 anos de Governo -, ele quer criar 
uma série de obrigações que vão acabar atingindo o 
outro Governo. 

É claro que quem é demagógico aqui, sem dú-
vida nenhuma, não é a Oposição. Hoje, por exemplo, 
houve um caso específico. Como regra geral, quando 
o Governo quer gastar dinheiro do caixa, a Oposição 
diz: “Nós não gastamos, não. A função da Oposição é 
controlar o caixa”. O PSDB e o Democratas resistiram 
contra isso. São eles que às vezes resistem contra os 
gastos do Governo. Acho que não é esse o papel da 
Oposição. Entretanto, o PSDB e o Democratas têm 
exercido o papel até de controlar os gastos do Go-
verno. Nós entendemos que isso é papel do Governo. 
Agora, vem o Deputado Eduardo Valverde ao micro-
fone e vai deslanchando. Aliás, às vezes, o Deputado 
Eduardo Valverde pega para falar sobre um assunto 
– já que se referiu especificamente ao meu discurso 
de forma demagógica – que nem sabe do que se trata. 
Diz o Deputado: não, é demagógico, para aperfeiçoar 
o projeto tem que votar contra. S.Exa. usa esse discur-
so padrão independentemente do que se diz aqui. É 
um discurso demagógico para atrapalhar o Governo. 
Ele utiliza esse discurso padrão sem saber o que está 
sendo votado, às vezes. 

Nós queremos, Sr. Presidente, votar nominalmen-
te a retirada da expressão “PAC” dessa proposta. Os 
critérios de estabelecimento de metas para as obras 
alcançadas para os servidores do DNIT ganharem esse 
bônus devem ser os mesmos critérios de obras gerais 
que atendam a todo mundo, à telefonista, ao moto-
rista. Não podem ser vinculados a uma programação 
do Governo. Não pode o funcionário público ajudar a 
estabelecer metas de obras que são colocadas como 
propaganda eleitoral do Governo. O Programa de Ace-
leração do Crescimento – PAC é uma proposta apenas 
eleitoral do Governo.

Por isso encaminhamos “sim”.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mais al-

guém vai orientar?
O SR. RODOVALHO (DEM-DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “não”. 
Não tem sentido fazer a quebra de interstício.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Governo, “não”.

 O SR. MIGUEL CORRÊA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MIGUEL CORRÊA (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na última votação.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos 
encerrar esta sessão às 20h e convocar uma sessão 
extraordinária imediatamente.

 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, quero, neste 
momento, na posição de Líder do PSOL, prestar uma 
homenagem ao metalúrgico Santos Dias, assassinado 
em frente à Fábrica Sylvania, em São Paulo, no dia 30 
de outubro de 1979, período da ditadura militar.

Esse episódio teve enorme repercussão na luta 
dos trabalhadores, na luta operária e popular.

Esse operário metalúrgico, um lutador da Opo-
sição, que queria derrubar, naquele momento, o pele-
guismo, que lutava por liberdade, foi morto a tiro pela 
Polícia Militar quando fazia um trabalho de convenci-
mento em frente à Fábrica Silvânia. Houve muita ma-
nifestação em São Paulo. Quero recordar isso e fazer 
o registro, para que conste dos Anais desta Casa, de 
artigo publicado no jornal Movimento, edição de 5 a 11 
de novembro de 1979, escrito pelo jornalista Duarte 
Pereira, até hoje nosso companheiro e amigo. Naquela 
época, ele escreveu esse belo artigo sobre a repres-
são, sobre o movimento dos trabalhadores. 

Aproveito o tempo da Liderança para dizer que 
muitas coisas estão ocorrendo no Congresso Nacio-
nal, em particular uma articulação da qual divergimos 
referente à constituição de uma Comissão Especial 
para tratar do Código Florestal, para arrestar mais de 
200 projetos que estão tramitando nesta Casa para 
uma Comissão Especial, por deliberação do Presi-
dente da Casa. Fomos contrários, inclusive porque 
é uma Comissão que vai tratar da revogação da le-
gislação ambiental na prática, do Código Florestal, 
dos Sistemas de Unidade de Conservação, da Lei 
de Crimes Ambientais, do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente. E nós temos travado uma batalha para 
que esse debate ganhe outra dimensão, inclusive, 
depois da nomeação do atual Relator da Comissão 
Especial, o Deputado Aldo Rebelo, a quem quero me 
referir neste momento.

Hoje, na Comissão de Meio Ambiente, começou 
um debate em que a bancada ruralista pretendeu apro-
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var um projeto, tendo o Deputado Mário Negromonte 
como Relator, vindo do Senado. É o chamado projeto 
Floresta Zero, com anistia geral para desmatadores, 
para a questão da reserva legal, e nós não concorda-
mos com isso. Tivemos uma sessão bastante tumul-
tuada exatamente porque se quis atropelar a própria 
Comissão. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estamos assistindo à criminalização dos 
movimentos sociais. Essa mesma bancada, através de 
denúncias numa revista de circulação nacional que ser-
ve ao mais reacionário dos objetivos e uma campanha 
ostensiva de mídia criaram a CPMI do MST. 

Trata-se de ofensiva geral de uma bancada su-
prapartidária que quer obter vitórias por meio, inclusi-
ve, da pressão sobre o Governo frente às eleições de 
2010. E nós entendemos que aqui nesta Casa temos 
que fazer um debate sobre a legislação ambiental, o 
código florestal, mas não por pressão do ruralismo. Isso 
não pode continuar. E eu espero que o PT e o Governo 
assumam o seu papel nesse processo. 

Eu não vejo, mas sei que há uma imensa con-
tradição, o Ministério da Agricultura fala uma coisa, 
e o Ministério do Meio Ambiente fala outra dentro do 
Governo.

A verdade é que uma bancada, relativamente não 
majoritária, consegue instalar uma Comissão Especial, 
votar um projeto por trás dos panos na Comissão de 
Meio Ambiente, estabelecer uma CPMI para crimi-
nalizar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e 
mobilizar toda a Casa. É muito poder frente ao imobi-
lismo inclusive de setores do Governo e dos próprios 
partidos políticos, porque isso se autonomizou. Não 
podemos admitir isso, queremos uma legislação am-
biental que seja de acordo com a modernidade deste 
País, não de acordo com as necessidades de apenas 
um setor da sociedade que acha que são os benfeito-
res da Nação brasileira.

Por isso, pedimos ao Relator, Deputado Aldo 
Rebelo, que reflita sobre o que aconteceu hoje na Co-
missão de Meio Ambiente.

Sr. Presidente, quero aproveitar 1 minuto para 
orientar a bancada nessa questão. A bancada do PSOL, 
no debate sobre a questão do DNIT, entende que 
devemos separar o que é atender às justas reivindi-
cações dos diversos trabalhadores do serviço públi-
co brasileiro. E essa MP o PSOL votou “sim” para os 
trabalhadores do DNIT, mas também para as bolsas, 
para os trabalhadores do FNDE, para os médicos de 
diversos setores.

Por isso, temos que separar a questão de con-
ceder esse bônus e a questão que não deve se trans-
formar em propaganda.

Portanto, o PSOL é a favor da emenda, vota 
“sim”.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Santo Dias: Até. Quando Trabalhadores 
Serão Assassinados Impunemente?

Duarte Pereira

Artigo publicado no semanário “Movi-
mento” na edição de 5 a 11 de novembro de 
1979.

Na semana passada, o regime militar aumentou 
sua dívida de sangue com o povo brasileiro. O operá-
rio Santo Dias da Silva foi morto a bala por policiais 
militares em São Paulo, quando, na porta da indústria 
Sylvania, procurava convencer seus colegas metalúr-
gicos a exercer o direito mais elementar dos trabalha-
dores assalariados: parar os braços e as máquinas 
para reivindicar melhores salários.

Santo era um dos líderes da oposição metalúrgi-
ca de São Paulo e foi candidato a vice-presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo pela chapa 
3, nas últimas eleições. Era também coordenador da 
comunidade de base da Vila Remo, membro da Pas-
toral do Mundo do Trabalho da Arquidiocese paulista, 
representante operário na CNBB e integrante do comitê 
eleitoral do deputado federal e operário Aurélio Peres e 
da deputada estadual e professora primária Irma Pas-
soni. Firme partidário da imprensa popular, foi um dos 
fundadores do “Jornal dos Jornais” e era amigo e cola-
borador do jornal “Movimento”. Santo era casado com 
Ana Maria, integrante da coordenação do Movimento 
contra a Carestia, e deixou dois filhos, Santo Filho e 
Luciana, de 13 e 12 anos respectivamente.

Nos últimos meses, outros operários desarmados 
foram mortos durante a realização de movimentos gre-
vistas. Em Minas Gerais tombaram comprovadamente 
Orocílio Martins Gonçalves, de 24 anos, Guido Leão 
dos Santos, de 23 anos, e Benedito Gonçalves, de 60 
anos. Em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, 
durante uma greve de operários da construção civil, no 
dia 15 de outubro, um trabalhador morreu atropelado 
ao fugir dos ataques de um destacamento policial. Em 
Candeias, na Bahia, um operário morreu baleado du-
rante um incidente entre os vigilantes de uma fábrica 
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e os trabalhadores; os vigilantes chegaram a se armar 
de fuzis para dispersar os operários revoltados. Deze-
nas e dezenas de outros operários foram espancados, 
baleados, presos. Outros trabalhadores assalariados 
e autônomos têm sido vítimas de arbitrariedades se-
melhantes, como bancários, jornalistas, professores, 
motoristas de táxi. E também sobre os camponeses 
se desencadeia uma nova onda cada vez mais cruel 
de violência, conforme evidenciam os acontecimentos 
recentes no vale do Araguaia.

Para cada incidente os prepostos do regime forjam 
uma desculpa caluniosa. Ora se trata de um acidente 
involuntário; ora chegam a transformar, como no caso 
de Santo, os policiais assassinos em vítimas assusta-
das de uma agressão inexistente dos trabalhadores. 
Os jornais, as revistas, as rádios e as emissoras de 
televisão do grande capital se encarregam de espa-
lhar essas versões mentirosas e de denegrir os mo-
vimentos reivindicatórios justos e até agora pacíficos 
dos trabalhadores.

A própria repetição das investidas policiais mostra, 
porém, que não se trata de nenhum acidente involun-
tário e lamentável, de nenhum ato provocador isolado, 
mas dos frutos de uma política deliberada. As causas 
últimas dessa investida de terror contra os operários, 
camponeses e demais trabalhadores se encontram, 
em primeiro lugar, no arrocho dos salários, na con-
centração da propriedade da terra, na carestia de vida, 
que continuam agravando seriamente as condições 
de sobrevivência dos trabalhadores. É inevitável que 
eles se unam e se organizem para resistir, para exigir 
o controle dos preços, para reclamar salários mais al-
tos, para defender seu pedacinho de terra. Vem então o 
regime militar, que, a serviço do grande capital estran-
geiro e nacional e dos grandes proprietários de terra, 
não quer reconhecer o direito de greve e a liberdade 
sindical dos assalariados, não quer admitir o direito 
dos camponeses á posse da terra, e por isso arma o 
braço subserviente dos policiais e soldados e os lan-
ça contra os trabalhadores. O verdadeiro responsável 
pelo assassinato de Santo Dias é, portanto, o regime 
militar, sua política econômica, sua intolerância com 
os trabalhadores. lima faixa desfraldada no enterro de 
Santo e escrita toscamente por mãos operárias resumia 
a essência do problema: “O governo mata de fome, a 
polícia mata a bala”.

O regime militar está, porém, brincando com 
fogo. A paciência do povo tem limites. Até quando os 
trabalhadores se deixarão espancar e matar passiva-
mente?

O primeiro resultado se viu em São Paulo. O co-
varde assassinato de Santo não intimidou seus com-
panheiros metalúrgicos. Reanimou a greve, ampliou os 
piquetes e a solidariedade, fez crescer o movimento 
paredista. A greve é parcial, enfrenta dificuldades, mas, 
na luta, os metalúrgicos vão reforçando sua unidade, 
melhorando sua organização, elevando sua consci-
ência política, desmascarando seus falsos líderes. 
Sejam quais forem os resultados imediatos do movi-
mento grevista, estão sendo criadas condições mais 
favoráveis para que os metalúrgicos paulistas levem 
adiante, sem desfalecimento e temor, a causa pela 
qual Santo deu a vida.

O mesmo ânimo se sente em todos os setores 
de trabalho em que Santo era conhecido e estimado. 
Basta considerar o admirável e bravo comportamento 
de sua esposa Ana e de seus jovens filhos Santo e Lu-
ciana: sem dúvida, eles serão dos primeiros a enxugar 
as lágrimas, a levantar a cabeça e a transformar a dor 
profunda que todos sentimos numa vontade redobrada 
e indestrutível de combate. Um lutador de vanguarda 
como Santo não se chora; se imita. Seu sangue gene-
roso regou a rua empoeirada de um bairro pobre da 
Zona Sul de São Paulo. Deste e de todos os bairros 
periféricos desta cidade de dor e de luta se erguerão 
novos combatentes que, tocados pelo exemplo e pelo 
sacrifício de Santo, levarão adiante sua luta contra o 
arrocho salarial e pela liberdade dos sindicatos, contra 
a carestia e por uma reforma agrária radical, contra a 
ditadura militar e por uma democracia nova e avança-
da, que acabe com o domínio do grande capital e dos 
grandes proprietários de terra e abra caminho ao so-
cialismo com o qual Santo, operário decidido e cons-
ciente, tanto sonhava.

O combate libertador dos trabalhadores será 
longo e renhido. Exigirá sacrifícios. Outros operários 
tombarão. Mas os irmãos de classe de Santo, seus 
companheiros de luta, seus amigos e aliados saberão 
honrar sua memória e não pouparão esforços até que 
o regime militar que o matou e os patrões que duran-
te tantos anos o exploraram recebam a resposta que 
merecem.

Trinta mil pessoas gritaram na Praça da Sé, com 
os olhos cheios de lágrimas e os corações cheios de 
indignação: “Companheiro Santo, você está presente”. 
Sim, companheiro Santo, você estará sempre presente 
em nossa lembrança e em nossa luta!
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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) – Adiada a 
apreciação do requerimento de quebra de insterstício, 
em face do prazo regimental da sessão.

Podemos manter o painel? (Pausa.)

VII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-
RECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 4

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP 
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PR 
Julião Amin PDT 
Roberto Rocha PSDB 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB 
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
José Airton Cirilo PT 
Pastor Pedro Ribeiro PR 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 8

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSC 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Bruno Rodrigues PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Nascimento PT 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
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Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Jerônimo Reis DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM 
Edson Duarte PV 
João Almeida PSDB 
José Carlos Aleluia DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Tonha Magalhães PR 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 11

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Geraldo Thadeu PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lincoln Portela PR 

Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Paulo Delgado PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 20

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arolde de Oliveira DEM 
Chico DAngelo PT 
Dr. Paulo César PR 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Fernando Gabeira PV 
Hugo Leal PSC 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Total de Rio de Janeiro: 14

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Ivan Valente PSOL 
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Lobbe Neto PSDB 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Maluf PP 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
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Roberto Alves PTB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 26

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PSC 
Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

João Campos PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 13

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PSDB 
João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira PR 

Nelson Goetten PR 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Busato PTB 
Maria do Rosário PT 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 9

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Dalva Figueiredo PT 
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 3

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 2

RONDÔNIA

Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 1

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Nice Lobão DEM 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Maranhão: 5

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 1
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PARAÍBA

Major Fábio DEM 
Rômulo Gouveia PSDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Charles Lucena PTB 
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 3

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Jorge Khoury DEM 
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Leonardo Monteiro PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 7

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Chico Alencar PSOL 
Cida Diogo PT 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Filipe Pereira PSC 
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Silvio Lopes PSDB 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 12

SÃO PAULO

Beto Mansur PP 
Carlos Sampaio PSDB 

Edson Aparecido PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Takayama PSC 
Total de Paraná: 5

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 5

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro 
a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, dia 28 
de outubro, às 20h02min, sessão extraordinária da 
Câmara dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA 
URGÊNCIA 

(Art. 155 do Regimento Interno) 
Votação 

1 
PROJETO DE LEI Nº 5.245-C, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 5.245-C, de 2009, 
que dispõe sobre a concessão de Bônus 
Especial de Desempenho Institucional – 
BESP/DNIT aos servidores do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
– DNIT, e dá outras providências; tendo pa-
receres: da Comissão de Educação e Cul-
tura, pela aprovação, com emendas, e pela 
incompetência da Comissão para analisar 



59908 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

as Emendas de Plenário (Relatora: Dep. 
Fátima Bezerra); da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação deste, com emenda, e da Emenda 
de Plenário nº 1 apresentada em Plenário, e 
pela rejeição das Emendas de Plenário de 
nºs 2 e 3 (Relatora: Dep. Gorete Pereira); e 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária deste, com emendas de ade-
quação; pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira 
e orçamentária das Emendas de Plenário 
nºs 1 e 3, e pela inadequação financeira e 
orçamentária da Emenda de Plenário nº 2 
(Relator: Dep. Aelton Freitas); e do relator 
designado em Plenário pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa téc-
nica legislativa deste projeto, com Emenda 
supressiva aos artigos 9º ao 13, para cons-
tituição de proposição autônoma, na forma 
do artigo 57, III, do Regimento Interno; pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa téc-
nica legislativa das Emendas de Plenário 
nºs 1 e 2; e pela inconstitucionalidade da 
Emenda de Plenário Nº 3 (Relator: Dep. 
Eliseu Padilha). EMENDAS DE PLENÁRIO: 
pareceres dos relatores designados em Ple-
nário: pela Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, pela aprovação 
da Emenda de Plenário nº 6, e pela rejeição 
das Emendas de Plenário nºs 4 e 5 (Rela-
tora: Dep. Gorete Pereira); pela Comissão 
de Educação e Cultura, pela aprovação da 
Emenda de Plenário nº 4 e 5 e pela rejeição 
da Emenda de Plenário nº 6 (Relatora: Dep. 
Fátima Bezerra); pela Comissão de Finanças 
e Tributação, pela adequação financeira e 
orçamentária da Emenda de Plenário nº 6, e 
pela inadequação financeira e orçamentária 
das Emendas de Plenário nºs 4 e 5 (Relator: 
Dep. Aelton Freitas); e pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa da Emenda de Plenário nº 6 e 
pela injuridicidade e má técnica legislativa 
das Emendas de Plenário nºs 4 e 5 (Relator: 
Dep. Eliseu Padilha).

Discussão

2 
PROJETO DE LEI Nº 2.223-B, DE 2007 

(Do Sr. Sebastião Bala Rocha)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 2.223-B, de 2007, que altera o art. 
50, § 2º, inciso II da Lei nº 9.478, de 1997, 
que dispõe sobre a política energética na-
cional, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional do 
Petróleo e dá outras providências; tendo 
pareceres: da Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, pela apro-
vação deste, dos de nºs 2.635/07, 3.570/08, e 
3.820/08, apensados, com substitutivo (Re-
lator: Dep. Arnaldo Jardim); da Comissão de 
Minas e Energia, pela aprovação deste, dos 
de nºs 2.635/07, 3.570/08, e 3.820/08, apen-
sados, na forma do Substitutivo aprovado 
na Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, com subemendas 
(Relator: Dep. Silvio Lopes). Pendentes de 
pareceres das Comissões: de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

Tendo apensados os PLs de nºs 2.635/07 
(3.820/08) e 3.570/08.

3 
PROJETO DE LEI Nº 5.919-A, DE 2009 

(Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 5.919-A, de 2009, que dispõe so-
bre o acesso às graduações superiores de 
militares oriundos do Quadro de Taifeiros 
da Aeronáutica; tendo parecer da Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, pela aprovação deste e pela rejei-
ção da emenda apresentada na Comissão 
(Relator: Dep. Jair Bolsonaro). Pendente 
de pareceres das Comissões: de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

4 
PROJETO DE LEI N° 5.312-A, DE 2009 

(Do Ministério Público da União)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 5.312-A, de 2009, que dispõe 
sobre a criação de cargos no quadro do 
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Ministério Público Militar; tendo parecer da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação (Relator: 
Dep. Vicentinho). Pendente de pareceres das 
Comissões de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 981-A, DE 2008 
(Do Sr. Flaviano Melo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 981-A, de 2008, 
que dispõe sobre a realização de referendo 
para decidir sobre a alteração da hora no 
Estado do Acre; tendo parecer da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, pela aprovação, com emenda 
(Relatora: Dep. Rebecca Garcia). Pendente 
de pareceres das Comissões: de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

URGÊNCIA 
(Artigo 151, I, “j”, do Regimento Interno) 

Discussão

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.477-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.477-A, de 2009, 
que aprova o texto do Ajuste Complemen-
tar, por Troca de Notas, do Acordo sobre 
Cooperação Financeira entre o Brasil e a 
República Federal da Alemanha sobre o 
Projeto “Programa de Construção de Pe-
quenas Centrais Hidrelétricas/Eletrobrás”, 
celebrado em Brasília, em 13 de agosto de 
2008; tendo pareceres: da Comissão de 
Minas e Energia, pela aprovação (Relator: 
Dep. Carlos Alberto Canuto); da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela aprovação 
(Relator: Dep. Vignatti); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Eduardo Cunha).

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art.  202 c/c art. 191 do Regimento Interno) 

Discussão

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 130-B, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Itagiba e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 
130-B, de 2007, 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 Constitui-
ção Federal; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela admissibilidade desta e da de 
nº 168/2007, apensada (Relator: Dep. Re-
gis de Oliveira); e da Comissão Especial, 
pela aprovação desta e da de nº 168/2007, 
apensada, com substitutivo (Relator: Dep. 
Regis de Oliveira).

Tendo apensada a PEC nº 168/07.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 324-C, DE 2009 
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 324-B, 
de 2009, que altera o art. 103-B, para modi-
ficar a composição do Conselho Nacional 
de Justiça.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 47-B, DE 2003 
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 47-B, 
de 2003, que altera o art. 6º da Constituição 
Federal, para introduzir a alimentação como 
direito social; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação, 
pela admissibilidade desta (Relator: Dep. 
Roberto Magalhães) e da de nº 64/07, apen-
sada (Relator: Dep. Maurício Rands); e da 
Comissão Especial, pela aprovação desta e 
rejeição da de nº 64/07, apensada (Relator: 
Dep. Lelo Coimbra).

Tendo apensada a PEC de nº 64/07.

(Encerra-se a Sessão às 20 horas e 1 
minuto.)
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SEÇÃO I

Ata da 297ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 28 de outubro de 2009
Presidência do Sr. Michel Temer, Presidente

ÀS 20 HORAS E 2 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
Neudo Campos PP
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT

Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 8

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondônia: 7

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
Lázaro Botelho PP
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Presentes Tocantins: 3
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MARANHÃO

Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior PR
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Washington Luiz PT
Zé Vieira PR
Presentes Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 22

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT

Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
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
Marcondes Gadelha PSC
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
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
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
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 21
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ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PSC
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
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

Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
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 Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Delgado PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
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Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 45

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtc
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
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico DAngelo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
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 PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Presentes Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
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
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José C Stangarlini PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
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Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 63

MATO GROSSO

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

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas 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 Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 25

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
José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
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Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 26

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra na Casa o comparecimento de 459 
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 (Michel Temer) – Fica dis-
pensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à leitura do expediente.

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 1° Se-
cretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE 
(Não há Expediente a ser lido)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à Ordem do Dia.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Total de Roraima 7

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 15

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas 8
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RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia 7

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
Total de Acre 8

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Lázaro Botelho PP 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins 3

MARANHÃO

Bene Camacho PTB 
Carlos Brandão PSDB 
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PR 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Washington Luiz PT 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão 13

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc

Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará 22

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí 9

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte 8

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSC 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba 10

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
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Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 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
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
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 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
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 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 38

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
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 Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
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Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
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 45

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 8

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 DAngelo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Geraldo Pudim PR 

Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Total de Rio De Janeiro 34

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
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 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
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José Aníbal PSDB 
José C Stangarlini PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo 64

MATO GROSSO

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

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PSC 
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal 8

GOIÁS

João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso Do Sul 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas 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 Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
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Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná 25

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 
José Carlos Vieira PR 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
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
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 26

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 444 Sras. e 
Srs. Deputados.

O SR. MOACIR MICHELETTO (Bloco/PMDB-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação passada, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
continuar a votar o Projeto de Lei nº 5.245, de 2009. É 
a continuação da votação do aludido projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Fica pre-
judicado o seguinte requerimento:

REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO 
(PPS)

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exª, 
nos termos do Art. 185, § 4º do Regimento 
Interno, a quebra de interstício de uma hora 
para solicitar a verificação de votação, nesta 
sessão, para o destaque apresentado pelo 
Partido Popular Socialista.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está em 
votação um destaque de bancada para votação em se-
parado do § 2º do art. 3º do Projeto de Lei nº 5.245.

DESTAQUE DE BANCADA 
(PPS)

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exª, nos 
termos do Art. 161, § 2º do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado do § 2º 
do Art. 3º do Projeto de Lei nº 5.245, de 2009, 
constante da pauta (da emenda nº 6).

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.”

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei conforme a orientação do Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Fernando Coruja vai encaminhar a favor.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós falamos al-
gumas vezes, anteriormente, e era exatamente com o 
objetivo de conseguir a verificação nominal. E, como 
começou outra sessão, ela é automática.

O projeto de Bônus do DNIT prevê que 3 gru-
pos – superior, intermediário e auxiliar – vão receber 
este bônus em função de atingir determinadas metas. 
Já foi falado aqui que talvez não seja o mecanismo 
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mais adequado, ainda mais quando você dá para uma 
categoria só.

A dar estímulo para produtividade no serviço 
público nós, do PPS, não temos nenhuma questão 
contra. É claro que isso deveria ser estendido às mais 
variadas categorias. O que nos incomoda é querer 
dar esse bônus levando em consideração o fato de 
atingir metas do chamado Programa de Aceleração 
do Crescimento.

Então, suponham o seguinte: nós temos obras 
do DNIT que não fazem parte do chamado PAC, e 
outras obras que fazem parte do PAC. Para as pes-
soas receberem, elas têm de, pela proposta, produzir 
mais nas obras do PAC. É evidente que todo mundo 
vai mudar, para trabalhar nas obras do PAC, porque 
atingir metas no PAC significa conseguir mais salá-
rio no final do mês; fazer obras que não são do PAC 
significa não conseguir atingir a meta e, portanto, não 
receber os bônus.

Ora, é uma discriminação. Não podemos ter obras 
feitas pelo DNIT de segunda categoria, que vão ser pro-
teladas em função de que o atingimento dessas metas 
proporciona um salário maior, um bônus, independente 
de que isso atinja todos os funcionários.

O texto inclusive não está muito claro e pode 
dar a interpretação de que apenas aquelas pessoas 
que trabalham nas obras do PAC é que vão receber 
o bônus. Mas, pelos princípios gerais da Constitui-
ção, não nos parece que essa seja a interpretação 
mais adequada.

A palavra “PAC” não é uma palavra que signifique 
ser do Estado brasileiro. É uma figura criada por este 
Governo, pelo Governo atual, para classificar um con-
junto de obras como obras do seu Governo. Ela não 
deveria nem constar de nenhum documento público, 
porque as leis têm de ter o caráter de serem leis du-
radouras. Não posso incluir nas leis palavras que são 
temporárias.

O próprio Governo agora fala em criar um proje-
to para institucionalizar o Bolsa-Família como sendo 
obra de Estado. Nós somos a favor do Bolsa-Família. 
Aliás, o PSDB também é, porque foi Fernando Henri-
que que criou. Todo mundo é a favor do Bolsa-Família. 
Mas não pode ser uma política de Estado. Política de 
Estado tem de ser de desenvolvimento, de crescimen-
to. Feliz do país na hora em que não precisar mais do 
Bolsa-Família.

Então, não posso ter um programa de Estado per-
manente, duradouro, por 100 anos, 200 anos, sendo o 
Bolsa-Família; então, eu não posso ter leis que sejam 
políticas de um governo. Leis são políticas do Estado.

Por isso, Sr. Presidente, é que nós queremos 
suprimir e encaminhamos “não” ao §2º do art. 3º, que 
se refere ao PAC.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Já vamos 
registrar o voto do PPS: “não”.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu vou 
pedir aos Srs. Parlamentares: vamos nos ater ao Re-
gimento; vamos falar no tempo certo, porque eu vejo 
muita repetição...

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Falarei no tempo certo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

José Genoíno, para falar no tempo certo.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente, se suprimirmos o § 2º do art. 
3º, nós eliminaremos o prazo para essa opção. Isso 
acaba prejudicando, porque, ao deixar sem uma defini-
ção do prazo... Veja bem: esse prazo poderia ser maior, 
se nós tivéssemos votado este projeto anteriormente. 
Mas o projeto está sendo votado apenas agora.

Suprimir o § 2º não define o prazo para a opção; 
não definir o prazo para a opção é um equívoco que, 
no nosso entender, não resolve o acordo firmado com 
as categorias para a votação deste projeto, e com a sua 
sanção.

Por isso, Sr. Presidente, usando o tempo menor 
do que o prazo, nós somos contra este destaque e in-
dicamos o voto favorável à manutenção do texto. Neste 
caso, o voto pela manutenção do texto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Jorginho Maluly.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu-
tados, eu quero chamar a atenção do Deputado José 
Genoíno, para que ele acompanhe comigo a leitura do 
art. 3º deste projeto.

O art. 3º diz o seguinte, Presidente: “O conjunto 
de metas referido no caput deverá ser objetivamente 
mensurável, quantificável e diretamente relacionado 
às atividades do DNIT”.

Ora, Presidente Michel Temer, se estão direta-
mente relacionadas às atividades do DNIT, não preci-
sa haver um artigo dizendo que vai ser vinculado ao 
Programa de Aceleração do Crescimento, até porque 
nem todas as obras do DNIT são ligadas ao Programa 
de Aceleração do Crescimento.

Além disso, todos nós sabemos que esta sigla – 
Programa de Aceleração do Crescimento – tem sido 
usada com finalidades eleitorais, tem sido utilizada de 
maneira a carimbar determinada pessoa – e aqui fica 
o nosso respeito; não é uma questão pessoal, mas é 
uma questão de política. E a eleição, Presidente, não 
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é agora; a eleição será no ano que vem; a eleição é 
quando se definem os candidatos. 

Então, eu entendo que esse destaque retirando 
esse § 2º em nada vai prejudicar, Líder Vaccarezza, a 
essência do projeto. Eu chamaria a atenção de V.Exa., 
vou repetir, porque no art. 3º ele está englobando a fi-
nalidade. Ele não vai prejudicar nenhum dos senhores, 
que merecem esse apoio, esse incentivo e, principal-
mente, esse reconhecimento das suas atividades. 

Então, Presidente Michel Temer, essa é a reflexão 
que eu faço. Estamos aqui tratando de uma questão... 
Não mais é no mérito, não se trata mais de dizer se é 
boa ou não essa solução. Tudo aquilo que vem no ca-
minho de favorecer, fortalecer e premiar o bom servidor 
eu acho que é meritório. Eu fui Prefeito e tive uma difi-
culdade muito grande de pagar. E não podia pagar, por 
exemplo, um motorista de basculante que, no mesmo 
período, dava 6 viagens com aquele que dava 4; e, no 
final do mês, os 2 ganhavam o mesmo salário.

Então, esse é o apelo do Democratas – e eu 
particularmente faço: já que o projeto, na sua essên-
cia, não vai ser prejudicado; os funcionários não vão 
ser prejudicados; e nós estamos dando um caráter de 
mais transparência a este projeto, encaminhamos o 
voto favorável ao destaque e contrário à manutenção 
desse §2º, enfatizando mais uma vez, e pela terceira 
vez, que na minha opinião e na minha ótica o §3º diz 
claramente os objetivos dessa atividade, desse be-
nefício: “O conjunto de metas referido no caput deve 
ser objetivamente claro, mensurável, quantificável e 
diretamente relacionado às atividades do DNIT”. Está 
ligado ao DNIT...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, Deputado Ricardo Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, nós queremos votar o texto 
como ele está. É evidente que este objetivo de agilizar 
as matérias, de dar ao País a infraestrutura de que 
ele precisa, de permitir que essa infraestrutura ajude 
na aceleração do crescimento econômico é o objetivo 
maior do Governo. Portanto, essa questão é eminen-
temente política. Não há discussão de mérito nisso, há 
apenas a questão da vinculação com o PAC. 

Nós queremos manter o texto do Relator. 
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

ouvir os Srs. Líderes. PSDB?
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – 

RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Cabe razão, 
sem dúvida nenhuma, ao Deputado Coruja. Primeiro 

porque este projeto aqui é eivado de contradição, mis-
turou alho com bugalho e é incompreensível. Além das 
contradições, gera interpretações dúbias. 

Por exemplo: eu tenho uma dúvida aqui, Sr. Pre-
sidente, se aquilo que votamos, segundo a lei 11.000... 
Todos os funcionários do DNIT têm direito a uma gratifica-
ção adicional. E esses também vão receber o abono?

Mas, com relação ao encaminhamento, nós so-
mos plenamente favoráveis. Votamos “não” ao texto 
porque nem tudo o que o DNIT faz é PAC e nem todo 
o PAC está no DNIT. Portanto, é bom que se exclua o 
§2º do art. 3º.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
vota “não” ao texto.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-
dente, pelo Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pelo Bloco.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco 
quer encaminhar pela preservação do texto do Relator, 
entendendo que ele está contribuindo para o espírito 
do projeto, que tem como objetivo principal reconhecer 
e valorizar o trabalho dos servidores do DNIT.

Portanto, nós queremos encaminhar “sim” ao 
texto do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
PMDB, como vota?
O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB conclama todos os seus Deputados a virem 
ao plenário porque nós vamos ter, como está haven-
do, votação nominal. 

O PMDB também encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “sim”. 

PDT?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós apoiamos 
o texto e somos contra a sua supressão.

E a evolução do serviço público às vezes é lenta 
mesmo. Às vezes, começa com uma pequena par-
cela, numa carreira, até alcançar toda essa carreira, 
para depois alcançar todas as carreiras de uma mes-
ma área de administração ou unidade orçamentária, 
para depois chegar a todas. É um avanço, mas é um 
processo lento.  E hoje damos um pequeno passo. 
É um pequeno passo. Não o retirem, por favor. É um 
pequeno passo!

Então, o PDT vota “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PR, como 
vota?

A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – O PR vota “sim”, Sr. 
Presidente, para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, o 
Democratas não orientou ainda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Democra-
tas, como vota: “sim” ou “não”?

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dentro 
do tempo regimental de 1 minuto, eu chamo a atenção 
para o seguinte: nós temos a Lei Orçamentária, nós 
temos o Plano Plurianual, que são os documentos, as 
leis que norteiam as atividades do Governo ao longo 
do seu decurso de mandato.

É uma pena, Presidente, porque a retirada des-
te artigo, na minha opinião, daria um pouco mais de 
transparência a este projeto, na medida em que tiraria o 
carimbo, na nossa visão, eleitoral. O Governo não é só 
PAC, o Governo tem uma série de atividades. E o grande 
objeto deste projeto é o mérito, é o reconhecimento, é a 
valoração dos bons funcionários desse órgão.

Então, Presidente, mais uma vez, repetindo o que 
falei, o art. 3º já estaria englobando as metas deste 
projeto. Por isso, os democratas votam “não” ao texto 
e “sim” ao destaque, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
PP?

O SR. RODOVALHO (DEM-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “sim”. 
Está na hora de todo o funcionalismo público moder-
nizar a sua gestão, a sua administração. E esta é uma 
oportunidade, embora lenta. Mas é progressiva.

Então, votamos para manter o texto, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”. 
PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
PTB?

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O SR. DELEY – Sr. Presidente, PSC.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSC?
O SR. DELEY (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – O PSC, Sr. Presidente, entende que isso 
faz parte do processo moderno. Nas empresas priva-
das existem as metas a serem cumpridas. E acho que 
o Governo caminha certo, com uma visão inteligente. 
Portanto, o PSC acha justo e vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O PV está presente? (Pausa.) 
Governo, como vota? (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em 

votação:

“§ 2º O conjunto de metas referido no caput 
poderá abranger, no todo ou em parte, as metas 
estabelecidas para o DNIT a partir do Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC.”

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela manutenção do parágrafo permane-
çam como se acham. Quem for contra levante o bra-
ço. (Pausa.)

MANTIDO O PARÁGRAFO.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – Ve-
rificação, Presidente, com o apoio do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verifica-
ção concedida. 

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. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu pergunto 
se há apoiamento para a verificação.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Apoio do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
apoia?

O SR. JORGINHO MALULY (DEMSP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o Democratas 
convoca a sua bancada para vir ao plenário...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem 
apoio.

 O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Aproveitamos, Sr. Presidente, 
para solicitar aos Deputados do PT que venham votar 
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“sim”. Nós estamos estabelecendo, com a manuten-
ção do texto, um prazo para aqueles trabalhadores do 
DNIT que estão trabalhando nas obras do PAC, que é 
muito importante para o País. 

O voto é “sim”.
O SR. FÁBIO RAMALHO (PV-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) – O PV também está com o 
PAC e vota “sim”.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Presidente, o Demo-
cratas convoca a sua bancada porque está havendo 
votação nominal. 

Mais uma vez, Sr. Presidente, está escrito aqui – 
ninguém está tirando as metas –, o § 3º deixa claro: “O 
conjunto de metas referido no caput”! Ou seja, o caput 
é o principal do artigo. Então, o art. 3º está vinculado 
ao caput. Essa história de que está acabando com o 
plano de metas, que é contra a gestão moderna, é fa-
lácia, Sr. Presidente! Está claro aqui no texto. 

Por isso, o Democratas convoca a sua bancada 
para vir ao plenário votar “não”.

O SR. ALEXANDRE SILVEIRA (PPS – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, o PPS 
está com o PAC e com todas as outras obras do País. 
Por isso vota “não”.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco con-
voca todos os seus Parlamentares a virem votar “sim” 
à manutenção do texto. 

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
apoia a retirada dessa parte do texto, flagrantemente 
eleitoral, alusiva à questão das obras do PAC, como se 
isso fosse única e exclusivamente a única responsa-
bilidade e meta principal do Governo. É um texto que 
demonstra total falta de planejamento.

Portanto, nós vamos encaminhar o voto “não”, 
para retirar isso do texto, fazendo a seguinte ressalva: 
a partir de 2007, quando o PAC foi lançado, houve uma 
retração; o percentual diminuiu de 20,81%, e desde 
então só caiu o seu nível de execução. Para este ano, 
do total de 50,8 bilhões previstos, apenas 6,86 bilhões 
foram efetivamente utilizados. 

Portanto, além de fazer larga propaganda e não 
conseguir executar, ainda querem utilizar como vitrine 
eleitoral, dentro de um projeto que trata de um bônus 
de funcionários do DNIT.

 O SR. ALEXANDRE SILVEIRA (PPS – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 
Srs. Deputados que venham ao plenário e aqui perma-
neçam porque nós temos várias propostas de emenda 
constitucional. Se os senhores permanecerem aqui, 
especialmente se os Srs. Líderes conversarem entre 
si e puderem agilizar um pouco mais as votações, será 
extremamente útil. 

A Mesa vai cumprir rigorosamente o Regimen-
to. Quando for 1 minuto, é 1 minuto; 3 minutos, 3 
minutos.

Deputado Vaccarezza, como Líder. (Pausa.)
 O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/

PMDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, convoco a bancada do PMDB, como 
solicita V.Exa., e especialmente a nossa bancada, De-
putadas e Deputados, a virem ao plenário para votar 
“sim” na votação presente.

 A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, convoco 
a bancada do PT a vir ao plenário concluir a votação 
deste importante projeto.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a 
palavra o Líder 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, primeiro quero parabenizar o Pre-
sidente Michel Temer pelo ritmo que está dando ao 
processo de discussão. 

E hoje estamos a poucos dias do início da vo-
tação, Presidente Michel, dos projetos do pré-sal. Em 
primeiro lugar, quero parabenizar todos os Relatores, 
todos os Presidentes e todos os companheiros e as 
companheiras, Deputados e Deputadas, que partici-
param desse processo de discussão nas Comissões.

O Governo apresentou 4 relatórios. O primeiro 
relatório, da partilha, ficou sob a responsabilidade do 
Líder do PMDB, o nosso colega Deputado Henrique 
Eduardo Alves.

Quero dar o meu testemunho aqui e parabeni-
zar S.Exa., que, ao elaborar esse relatório, introduziu 
mudanças que podem ser polêmicas no plenário. Eu 
ou qualquer Deputado pode ter discordância, mas tem 
uma característica fundamental: não houve nenhuma 
desfiguração ou comprometimento do projeto básico 
do Governo. O projeto da partilha traz a discussão dos 
royalties, coloca outras questões, mas não muda na 
essência o projeto apresentado pelo Governo Federal. 
E isso é uma questão extremamente importante para 
nortear o debate sobre o projeto de partilha.
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Tivemos o projeto de capitalização da PETRO-
BRAS. Também nesse projeto, o Presidente Arnaldo 
Jardim e o Relator João Maia fizeram um trabalho 
importante, juntamente com toda a Comissão, e nós 
tivemos um andamento bem positivo.

O projeto do Fundo, cujo Relator foi o Deputado 
Palocci, está constituído, tem começo, meio e fim. Tam-
bém não houve comprometimento nem desfiguração 
do projeto original do Governo.

E o projeto que cria a PETRO-SAL.
Então, nós temos uma situação diferente do que 

foi anunciado antes, não de confronto ou de guerra no 
plenário. A Oposição fez seus projetos... E quero chamar 
o testemunho dos Líderes da Oposição; o Deputado 
Ronaldo Caiado, o Deputado Coruja, o Deputado José 
Aníbal. Nessa questão dos projetos do pré-sal e do novo 
marco regulatório, o Brasil deu um passo adiante. Os 
enfrentamentos aqui no plenário são muito menores do 
que foi anunciado pela imprensa. São muito menores 
do que inclusive nós esperávamos. 

É claro que vai haver mudanças; é claro que há 
aprofundamentos, mas o essencial é que o fundamental 
do que pensava o Governo Federal, do que nós que-
ríamos para o Brasil – que era a mudança do marco 
do petróleo, de concessão para partilha; a criação da 
PETRO-SAL; a capitalização da PETROBRAS; e a 
criação de um fundo com características de um fundo 
soberano –, nós conseguimos. 

Posso dizer, Deputado Michel Temer, que a Câma-
ra dos Deputados cumpriu o seu papel. Não precisou 
de urgência constitucional do Governo Federal. E não 
estou cantando vitória antes da hora. Tenho certeza de 
que no dia 10 começaremos a votação e concluiremos 
essa votação antes do dia 10 de dezembro. 

O Brasil vai dar um passo adiante, para ter o seu 
desenvolvimento econômico, para ter um novo marco 
regulatório com o petróleo do pré-sal, e para chegar-
mos a uma situação de dizer que vamos preparar o 
Brasil para o futuro. Ter um fundo soberano com base 
nos rendimentos do petróleo, ter a Nação brasileira, a 
União, proprietária de todo o petróleo que está sendo 
descoberto no pré-sal.

Como disse o Presidente Lula, estamos prepa-
rando o futuro, para ter mais desenvolvimento eco-
nômico, mais distribuição de renda e mais criação 
de empregos; para ter, com a riqueza do pré-sal, o 
financiamento de forma adequada da educação, do 
combate à pobreza, da Ciência e Tecnologia e do de-
senvolvimento econômico.

Portanto, Sr. Presidente, quero parabenizar o tra-
balho de todos os Deputados nas Comissões Especiais 
que constituímos para definir o novo marco regulatório 
do petróleo. Aqui na Câmara nós vamos dar um passo 
extremamente importante. Esperamos que esse pas-
so seja acompanhado pelo Senado; que lá no Sena-
do vejamos um nível de debate como vimos aqui na 
Câmara. Fizemos audiências públicas, debatemos nas 
Comissões e definimos uma política, que vamos votar 
a partir do dia 10. Vai haver divergências, mas todas no 
campo da discussão dos projetos do Governo.

Por isso, Sr. Presidente, acho que vamos chegar 
a bom termo neste processo. Quero parabenizar V.Exa. 
pela condução que deu a este debate.

Por fim, quero me dirigir à bancada do PT, mesmo 
usando o tempo de Liderança, que em geral usamos 
para a polarização do debate na Casa, para pedir a 
todos os Deputados do PT que não saiam, que fiquem 
em plenário hoje, porque vamos ter votação de diver-
sas matérias importantes; vamos ter várias votações 
nominais. Se não tivermos um encaminhamento de 
acordo, é importante que todos os Parlamentares es-
tejam presentes.

Encerro a minha fala mais uma vez agradecendo 
a todos os Relatores, a todos os Presidentes, a todos 
os membros dessas Comissões Especiais, que partici-
param da discussão do pré-sal, e convoco todos para, 
a partir do dia 10 de novembro, conforme compromisso 
que assumimos com o Presidente Lula, começarmos 
na Câmara a definição do novo marco para exploração, 
pesquisa, produção, industrialização e comercialização 
do petróleo no Brasil.

O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
justifico meu voto na votação anterior.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho comunicar a esta Casa que, depois 
de muita luta, está sendo paga hoje parte dos depósi-
tos judiciais arrecadados pelo Governo e que estavam 
na Caixa Econômica.

Por determinação da Medida Provisória nº 462, 
de 2009, 5 bilhões e 300 milhões de reais foram arre-
cadados e estão sendo compartilhados hoje. Desse 
montante, 2,96 bilhões de reais são classificados em 
Imposto de Renda e IPI, dos quais mais ou menos 1 
bilhão de reais destinam-se a Estados e Municípios. 

O Tesouro acaba de creditar, por meio do Banco 
do Brasil, 480 milhões de reais para Municípios, Esta-
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dos e o Fundo Constitucional das 3 Regiões. Na terça-
feira, comprometeram-se comigo a pagar o restante, 
pouco mais de 500 milhões de reais. Portanto, mais 1 
bilhão de reais para Estados e Municípios em depósi-
tos judiciais arrecadados antes de 1998.

Devo dizer, Sr. Presidente, que boa parte des-
sa classificação foi feita por estimativa, com base na 
Portaria MF nº 232. Mas, quando vier a classificação 
definitiva – foi feita a provisória apenas –, deverá che-
gar quase outro tanto. 

Pedi também ao Tesouro e à Receita que façam a 
classificação definitiva – e não a provisória – de todos 
os depósitos judiciais pagos no passado, que são mais 
de 2 bilhões de reais para Estados e Municípios. 

Sr. Presidente, também registro que hoje a Receita 
Federal veio à Comissão de Finanças e Tributação fazer 
um demonstrativo das compensações. A União com-
pensou, somente em 2009, mais de 9 bilhões de reais, 
pois créditos que as empresas têm são compensados 
em outro tributo. Apenas citando um exemplo, crédito 
da COFINS é compensado no Imposto de Renda; do 
Imposto de Renda, na COFINS.

Pois bem, de 2004 para cá, mais de 8 bilhões de 
reais foram compensados a menor no Imposto de Renda 
– e o Imposto de Renda e o IPI são compartilhados.

Estive há poucos minutos na Receita Federal, 
em reunião com o Dr. Hashimura, a quem pedi expli-
cação. Eles ficaram de, até terça-feira, explicar para 
a Comissão como é feita essa compensação. Se for 
como está no relatório, estão devendo 4 milhões de 
reais para Estados e Municípios.

O SR. MARÇAL FILHO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 

Deputado Marçal Filho. V.Exa. dispõe de 1 minuto, por-
que vou encerrar a votação.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de registrar que hoje, na parte da tarde, estive 
com o Dr. Dráuzio e com o Dr. Airton, do Departamento 
Penitenciário Nacional. 

Fui falar sobre a preocupação do Mato Grosso 
do Sul em relação à transferência de 10 traficantes 
de alta periculosidade do Rio de Janeiro para a Peni-
tenciária Federal de Campo Grande. Manifestei nossa 
indignação e nossos protestos quanto a essa decisão 
que traz intranquilidade não só para Campo Grande, 
como para todo o Estado. Além do mais, ela acaba 
prejudicando a imagem do nosso Mato Grosso do Sul, 
que tem belezas tão grandes, mas que será depósito 

desse entulho formado por marginais, um verdadeiro 
depósito do lixo do Rio de Janeiro.

Entendo que o Rio de Janeiro, que irá sediar as 
Olimpíadas, precisa de bom aparato de segurança e 
precisa ter boa imagem internacional. Mas o nosso Es-
tado do Mato Grosso do Sul não pode pagar por isso. 
Não podemos receber traficantes que atuam no Rio de 
Janeiro, pois não temos nada a ver com isso. 

Com a presença desses traficantes, a imagem do 
Estado acaba sendo prejudicada e gera-se intranqui-
lidade. É bom lembrar que Fernandinho Beira-Mar, o 
maior traficante do Brasil, é do Rio de Janeiro e encon-
tra-se na Penitenciária Federal de Campo Grande há 
algum tempo. Ele já está lá, e agora temos de receber 
um presente de grego, que são esses 10 traficantes do 
Rio de Janeiro. 

Realmente é um absurdo. Mas, segundo os dire-
tores do Sistema Penitenciário Nacional, isso deverá 
ser resolvido no máximo em 60 dias.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, vamos encerrar a 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação. (Pausa.)

Todos votaram? (Pausa.)
O SR. DAGOBERTO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
mudar: o PDT está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
está em obstrução.

Todos votaram? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-

cerrada a votação.
Votaram “sim” 267 Srs. Parlamentares; vota-

ram “não” 70 Srs. Parlamentares; absteve-se 1 Sr. 
Parlamentar.

FOI MANTIDO O TEXTO:

 
LISTAGEM DE VOTAÇAO

Proposição: PL Nº 5245/2009 – DVS – PPS – § 2º DO 
ART. 3º DO PL nº 5.245/09 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 28-10-2009 20:18
Encerramento da votação: 28-10-2009 20:36
Presidiram a Votação:
Michel Temer 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento de destaque para votação em se-
parado do caput do art. 9º do Projeto de Lei nº 5.245, 
ora em votação, em substituição ao art. 9º da Emenda 
Substitutiva de Plenário nº 6.

DESTAQUE DE BANCADA 
DEM

“Senhor Presidente, requeremos a V. Exª, 
nos termos do art. 161 e § 2º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado do caput do Art. 9º 
do PL nº 5.245-A/2009, em substituição ao Art. 
9º da Emenda Substitutiva de Plenário nº 6;

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. 
– Ronaldo Caiado, Líder do Democratas”.

O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO (DEM-SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
não consegui votar, mas se tivesse conseguido teria 
votado de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar a passagem 
dos 70 anos do jornal que representa a população da 
Serra Catarinense – o Correio Lageano –, no último 
dia 21, esse importante veículo de comunicação, es-
sencial para a sociedade e para o desenvolvimento da 
região do planalto serrano.

O fundador do Correio Lageano, Sr. José Pas-
choal Baggio, era natural de Ijuí, no Rio Grande do Sul, 
e chegou a Lages para atuar no ramo madeireiro. Em 
1951, junto com 3 amigos, adquiriu o Correio Lage-
ano. Foi empresário de destaque na sociedade local. 
Influente, defendia o que considerava importante para 
o desenvolvimento da Serra Catarinense, a exemplo 
da pavimentação da BR-282, primeiro entre Lages e 
Florianópolis e depois entre Lages e São José do Cer-
rito. Sabia que a rodovia seria um importante elo entre 
a região oeste de Santa Catarina e o litoral.

Cumprimentos à diretora do Correio Lageano, 
Sra. Isabel Baggio, e em nome dela aos funcionários 
do jornal e todos os munícipes de Lages.

Dar voz ao povo e levar informação de qualidade 
tem sido a missão do jornal, que busca assuntos na-
cionais e globais, sem perder o foco regional.

Tão importante quanto a história é saber contá-la, 
retratar com fidelidade os fatos. Por isso, rendo home-
nagens ao Correio Lageano e equipe, pelo trabalho 
ilibado e responsável.

Aproveito o ensejo para cumprimentar o Prefeito 
de Lages, Renato Nunes de Oliveira, extensivo à Câ-
mara de Vereadores.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Jorginho 
Maluly, que falará a favor da matéria. (Pausa.)

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todo mun-
do é “sim”.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é “sim”. 
Todo mundo encaminha “sim”.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para falar a favor do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mo-
mentinho. O Deputado Jorginho Maluly está com a pa-
lavra. Apelo a S.Exa. que fale no tempo regimental.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou me manter 
dentro do tempo. Vou respeitar, Sr. Presidente. Sem-
pre respeitei V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, o 
art. 9º diz o seguinte: 

“Art. 9º Fica o Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação – FNDE autorizado 
a conceder bolsas para alunos e professores 
vinculados a projetos e programas de ensino 
e extensão voltados a populações indígenas, 
quilombolas e do campo.” 

Isso é louvável e terá o nosso apoio. Mas quere-
mos, de acordo com a construção feita em Plenário com 
as Lideranças da Oposição e do Governo, Deputado 
José Genoíno, a retirada da inclusão do INCRA nesse 
projeto. Por isso, defendemos o destaque. 

Foi feito um acordo, Sr. Presidente. Acho que o 
INCRA já tem as finalidades, funções e problemas de-
finidos, portanto não cabe incorporá-lo nessa questão. 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE é competente e está preparado. Além do mais, 
com esse foco de ensino e extensão voltados aos ín-
dios, quilombolas e campo, já se está indiretamente 
falando da questão agrária.

Por isso, o Democratas é favorável ao destaque 
e não ao texto. Votamos “sim”.

Sr. Presidente, de acordo com o pedido de V.Exa., 
utilizei a metade do tempo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Meus 
parabéns.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas últimas 
votações, votei com o PV.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, todo o mundo está 
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votando “sim”. Vota todo o mundo “sim” e vota logo, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos vo-
tam “sim”? Todos?

(Manifestação no plenário. Claro! Todos!)
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Eu sou contra, mas, 

em nome do acordo, voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos 

votam sim. O Deputado José Genoíno é contra, mas, 
para colaborar, vota “sim”. Muito bem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o destaque.

“Art. 9º Fica o Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação – FNDE autorizado 
a conceder bolsas para alunos e professores 
vinculados a projetos e programas de ensino 
e extensão voltados a populações indígenas, 
quilombolas e do campo.

§ 1º As bolsas previstas no caput serão 
concedidas:

I – até o valor equivalente ao praticado 
na política federal de concessão de bolsas de 
iniciação científica, aos alunos;

II – até três vezes o valor equivalente 
ao praticado na política federal de concessão 
de bolsas de iniciação científica, aos alunos 
indígenas;

III – até o valor de dois terços da bolsa de 
mestrado, aos docentes vinculados aos pro-
gramas e projetos de formação para o exercí-
cio das funções de formadores, preparadores 
e supervisores dos cursos ou atividades de 
extensão, inclusive apoio à aprendizagem e 
acompanhamento sistemático das atividades 
de alunos e tutores, exigida formação mínima 
em nível superior com titulação de mestre;

IV – até o valor de uma bolsa de mestra-
do, aos docentes vinculados aos programas e 
projetos de extensão, ou para desenvolvimen-
to de metodologias de ensino para as ativida-
des de extensão, exigida experiência de três 
anos no magistério superior com titulação de 
doutor; e

V – até o valor de uma bolsa de doutora-
do, aos docentes vinculados aos programas e 
projetos de extensão para o exercício da co-
ordenação dos projetos, exigida a vinculação 
ao quadro permanente da instituição.

§ 2º O período de duração das bolsas 
será limitado à duração do curso, progra-
ma ou projeto de extensão ou programa de 
permanência ao qual o participante estiver 
vinculado, podendo ser por tempo inferior ou 

mesmo sofrer interrupção, desde que justifica-
da, limitados aos seguintes prazos:

I – até cinco anos para o apoio à per-
manência;

II – até dois anos para o apoio aos pro-
gramas e projetos de extensão; e

III – até um ano para curso de formação 
continuada e programa de ensino de desen-
volvimento.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:

PROJETO DE LEI Nº 5.245-D DE 2009

Dispõe sobre a concessão de Bônus 
Especial de Desempenho Institucional – 
BESP/DNIT aos servidores do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
– DNIT; altera as Leis nºs 11.171, de 2 de se-
tembro de 2005, 10.997, de 15 de dezembro 
de 2004, 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, e 
11.507, de 20 de julho de 2007; e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Será concedido Bônus Especial de Desem-

penho Institucional – BESP/DNIT aos servidores em 
atividade no Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes – DNIT, nos valores constantes da Ta-
bela I do Anexo desta Lei, em função da superação 
de metas específicas previamente estabelecidas para 
aquela autarquia, em consonância com programas, pla-
nos e projetos estratégicos do Governo Federal para 
a área de infraestrutura de transportes. 

§ 1º Os efeitos do Besp/Dnit alcançarão 
os servidores ativos, titulares dos cargos que 
integram as Carreiras de Infra-Estrutura de 
Transportes, de Suporte à Infra-Estrutura de 
Transportes, de Analista Administrativo e de 
Técnico Administrativo e o Plano Especial de 
Cargos de que tratam os arts. 1º e 3º da Lei nº 
11.171, de 2 de setembro de 2005, em efetivo 
exercício no Dnit.

§ 2º São elegíveis a receber o Besp/Dnit 
os servidores referidos no § 1º em exercício no 
Dnit, por, no mínimo, 3 (três) meses durante 
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o período de aferição das metas referidas no 
art. 3º. 

§ 3º O regulamento estabelecerá crité-
rios de proporcionalidade para o pagamento 
do Besp/Dnit, em relação ao tempo de efetivo 
exercício do servidor no Dnit, no período de 
aferição das metas referidas no art. 3º. 

§ 4º Não farão jus ao Besp/Dnit os servi-
dores em licença ou afastamento nas modali-
dades previstas nos Capítulos IV e V do Títu-
lo III da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, inclusive nas hipóteses em que norma 
especial disponha de forma diversa.

§ 5º É vedado o pagamento cumulativo do 
Besp/Dnit com o pagamento de outra espécie 
de bonificação por desempenho institucional, 
ressalvadas as gratificações de desempenho 
instituídas por lei, devidas em caráter perma-
nente ao servidor pelo exercício das atribuições 
inerentes ao respectivo cargo efetivo.

Art. 2º O Besp/Dnit constitui retribuição pecuni-
ária eventual a ser paga até o mês de junho de 2010, 
em parcela única, permitidas antecipações de acordo 
com os valores limites estabelecidos na Tabela II do 
Anexo desta Lei.

§ 1º As antecipações estão condiciona-
das à existência de disponibilidade orçamen-
tária em volume suficiente para absorver os 
impactos delas decorrentes.

§ 2º O Besp/Dnit não integra as parcelas 
de caráter permanente da estrutura remune-
ratória mensal dos titulares dos cargos a que 
se refere o § 1º do art. 1º.

§ 3º O Besp/Dnit não integra a base de cál-
culo de qualquer outra parcela remuneratória.

§ 4º Sobre os rendimentos do Besp/Dnit:
I – não incidirá contribuição previden-

ciária; e
II – haverá incidência do imposto sobre 

a renda da pessoa física. 

Art. 3º O conjunto de metas cujo cumprimento 
será avaliado para fins de concessão do Besp/Dnit são 
as fixadas para o Dnit, para o período compreendido 
entre 1º de janeiro de 2009 e 30 de abril de 2010.

§ 1º Ato conjunto dos titulares da Casa 
Civil da Presidência da República, do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
e do Ministério dos Transportes estabelecerá 
as metas específicas que integrarão compro-

misso de desempenho a ser firmado entre o 
Diretor-Geral do Dnit e o Ministro de Estado 
dos Transportes e ensejarão o pagamento do 
Besp/Dnit, observado o disposto no art. 1º.

§ 2º O conjunto de metas referido no 
caput poderá abranger, no todo ou em parte, 
as metas estabelecidas para o Dnit a partir 
do Programa de Aceleração do Crescimen-
to – PAC.

§ 3º O conjunto de metas referido no 
caput deve ser objetivamente mensurável, 
quantificável e diretamente relacionado às 
atividades do Dnit. 

§ 4º O cumprimento das metas será apu-
rado a cada quadrimestre, e os resultados 
institucionais alcançados deverão ser ampla-
mente divulgados pelo Dnit, inclusive em sítio 
eletrônico. 

§ 5º As metas somente poderão ser revis-
tas na hipótese da superveniência de fatores 
que tenham influência significativa e direta na 
sua consecução, desde que o Dnit não tenha 
dado causa a tais fatores. 

§ 6º Para fins de pagamento do Besp/
Dnit, regulamento específico definirá índice 
global de superação do conjunto de metas fi-
xado conforme disposto neste artigo, a partir 
do qual o Besp/Dnit será pago aos servidores 
que a ele fazem jus.

§ 7º Eventuais valores recebidos a títu-
lo de antecipação serão devolvidos, na forma 
da legislação vigente, se não for alcançado o 
índice global referido no § 6º. 

Art. 4º O caput do art. 11 da Lei nº 11.171, de 2 
de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 11. São pré-requisitos mínimos para 
promoção às classes dos cargos de nível su-
perior das Carreiras referidas nos incisos I e 
III do caput do art. 1º desta Lei, observado o 
disposto em regulamento:

Parágrafo único. (Revogado).”(NR)

Art. 5º A Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 
2005, passa a vigorar acrescida dos seguintes inci-
sos 11-A e 11-B: 

“Art. 11-A. São pré-requisitos mínimos 
para promoção às classes dos cargos de ní-
vel intermediário das Carreiras referidas nos 
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incisos II e IV do caput do art. 1º desta Lei, 
observado o disposto em regulamento:

I – para a Classe B: possuir certificação 
em eventos de capacitação que totalizem, no 
mínimo, 120 (cento e vinte) horas e experiência 
mínima de 5 (cinco) anos, ambas no campo 
específico de atuação de cada Carreira; 

II – para a Classe Especial:
a) possuir certificação em eventos de ca-

pacitação que totalizem, no mínimo, 240 (du-
zentas e quarenta) horas e experiência mínima 
de 10 (dez) anos, ambas no campo específico 
de atuação de cada Carreira; ou

b) possuir certificação em eventos de 
capacitação que totalizem, no mínimo, 180 
(cento e oitenta) horas e experiência mínima 
de 12 (doze) anos, ambas no campo especí-
fico de atuação de cada Carreira.”

“Art. 11-B. Para os efeitos dos arts. 11 
e 11-A, não se considera como experiência 
o tempo de afastamento do servidor para ca-
pacitação.”

Art. 6º O art. 3º da Lei nº 10.997, de 15 de de-
zembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 3º 
II – regidos pelo Plano de Classificação 

de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10 
de dezembro de 1970, pelo Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo instituído pela Lei 
nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, ou por 
Planos correlatos, desde que lotados no Insti-
tuto Nacional do Seguro Social – INSS; ou

 ............................................................ ..
§ 2º A opção prevista no caput poderá ser 

realizada até 31 de dezembro de 2009, gerando 
efeitos financeiros a partir da data de formali-
zação do respectivo Termo de Opção.

 ............................................................. .
§ 4º O prazo para exercer a opção referi-

da no § 2º, nos casos de servidores afastados 
nos termos dos arts. 81 e 102 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, será contado a 
partir do término do afastamento.”(NR)

Art. 7º Poderão fazer a opção a que se refere o § 
1º do art. 3º da Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, 
os servidores mencionados nos incisos I e II do art. 3º 
da Lei nº 10.997, de 15 de dezembro de 2004, desde 

que lotados no Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS até 30 de abril de 2009.

Art. 8º O caput do art. 298 da Lei nº 11.907, de 
2 de fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 298. Fica instituído o Adicional por Plantão 
Hospitalar – APH devido aos servidores em efetivo 
exercício de atividades hospitalares, desempenhadas 
em regime de plantão nas áreas indispensáveis ao 
funcionamento ininterrupto dos hospitais universitários 
vinculados ao Ministério da Educação, do Hospital das 
Forças Armadas, vinculado ao Ministério da Defesa, e 
do Hospital Geral de Bonsucesso – HGB, do Instituto 
Nacional de Traumato-Ortopedia – INTO, do Instituto 
Nacional de Cardiologia de Laranjeiras – INCL, do 
Hospital dos Servidores do Estado – HSE, do Hospital 
Geral de Jacarepaguá – HGJ, do Hospital do Andaraí 
– HGA, do Hospital de Ipanema – HGI, do Hospital da 
Lagoa – HGL e do Instituto Nacional de Câncer – INCA, 
vinculados ao Ministério da Saúde.

”(NR)
Art. 9º Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação – FNDE autorizado a conceder bolsas 
para alunos e professores vinculados a projetos e pro-
gramas de ensino e extensão voltados a populações 
indígenas, quilombolas e do campo.

§ 1º As bolsas previstas no caput serão 
concedidas:

I – até o valor equivalente ao praticado 
na política federal de concessão de bolsas de 
iniciação científica, aos alunos;

II – até 3 (três) vezes o valor equivalente 
ao praticado na política federal de concessão 
de bolsas de iniciação científica, aos alunos 
indígenas;

III – até o valor de 2/3 (dois terços) da 
bolsa de mestrado, aos docentes vinculados 
aos programas e projetos de formação para o 
exercício das funções de formadores, prepara-
dores e supervisores dos cursos ou atividades 
de extensão, inclusive apoio à aprendizagem e 
acompanhamento sistemático das atividades 
de alunos e tutores;

IV – até o valor de uma bolsa de mestra-
do, aos docentes vinculados aos programas e 
projetos de extensão, ou para desenvolvimento 
de metodologias de ensino para as atividades 
de extensão; e

V – até o valor de uma bolsa de doutora-
do, aos docentes vinculados aos programas e 
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projetos de extensão para o exercício da co-
ordenação dos projetos, exigida a vinculação 
ao quadro permanente da instituição.

§ 2º O período de duração das bolsas 
será limitado à duração do curso, programa ou 
projeto de extensão ou programa de perma-
nência ao qual o participante estiver vinculado, 
podendo ser por tempo inferior ou mesmo so-
frer interrupção, desde que justificada.

Art. 10. Ficam as instituições federais de educa-
ção superior autorizadas a conceder bolsas a estu-
dantes matriculados em cursos de graduação, para o 
desenvolvimento de atividades de ensino e extensão, 
que visem:

I – à promoção do acesso e permanência 
de estudantes em condições de vulnerabilida-
de social e econômica; e

II – ao desenvolvimento de atividades de 
extensão universitária destinadas a ampliar a 
interação das instituições federais de educa-
ção superior com a sociedade.

Art. 11. Ficam o Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico – CNPq e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento – FNDE autorizados a 
conceder bolsas a estudantes, professores e servido-
res técnico-administrativos para o desenvolvimento de 
atividades, programas e projetos de extensão univer-
sitária, devidamente aprovados por órgãos colegiados 
competentes das instituições de educação superior e 
pesquisa envolvidas.

Art. 12. As bolsas previstas nos arts. 10 e 11 
adotarão como referência os valores das bolsas cor-
respondentes pagas pelas agências oficiais de fo-
mento à pesquisa, bem como as condições fixadas 
em regulamento do Poder Executivo, que disporá, no 
mínimo, sobre:

I – os direitos e obrigações dos benefi-
ciários das bolsas;

II – as normas para renovação e cance-
lamento dos benefícios;

III – a periodicidade mensal para recebi-
mento das bolsas; 

IV – as condições de aprovação e acom-
panhamento das atividades, programas e pro-
jetos no âmbito das instituições de educação 
superior ou pesquisa;

V – a avaliação das instituições educa-
cionais responsáveis pelos cursos;

VI – a avaliação dos bolsistas; e

VII – a avaliação dos cursos e tutorias.

Parágrafo único. O quantitativo de bolsas conce-
didas anualmente observará o limite financeiro fixado 
pelas dotações consignadas nos créditos orçamentá-
rios específicos existentes na respectiva lei orçamen-
tária anual.

Art. 13. As despesas com a execução das ações 
previstas nos arts. 9º e 10 desta Lei correrão à con-
ta de dotação orçamentária consignada anualmente 
aos respectivos órgãos e entidades, considerando os 
recursos próprios captados, observados os limites de 
movimentação, empenho e pagamento da programa-
ção orçamentária e financeira anual.

Art. 14. O art. 1º da Lei nº 11.507, de 20 de julho 
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º O Auxílio de Avaliação Educacio-
nal – AAE é devido ao servidor ou colaborador 
eventual que, em decorrência do exercício da 
docência ou pesquisa no ensino básico ou 
superior, público ou privado, participe, em ca-
ráter eventual, de processo de avaliação edu-
cacional de instituições, cursos, projetos ou 
desempenho de estudantes a ser executado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior – CAPES e pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE.”(NR)

Art. 15. O art. 4º da Lei nº 11.507, de 20 de julho 
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º O AAE será devido em função da 
realização das atividades de avaliação referidas 
nos arts. 1º e 2º desta Lei, até o limite de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) por atividade.

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

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 17. Ficam revogados:

I – o parágrafo único do art. 11 e o inciso 
I do art. 16-J da Lei nº 11.171, de 2 de setem-
bro de 2005; e

II – o art. 64 da Lei nº 11.907, de 2 de 
fevereiro de 2009, na parte em que acresce o 
inciso I ao art. 16-J da Lei nº 11.171, de 2 de 
setembro de 2005.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – De-
putado Eliseu Padilha, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a Mesa a seguinte declaração escrita de voto do Sr. 
Paes de Lira:

DECLARAÇÃO DE VOTO 
(Do Deputado Federal Paes de Lira)

Voto NÃO ao Projeto de Lei nº 5.245/2009.
Senhor Presidente, nos termos do artigo 182, 

parágrafo único, do Regimento Interno, apresento a 
seguinte declaração de voto contra o Projeto de Lei 
nº 5.245/2009, o qual dispõe sobre a concessão de 
bônus especial de desempenho institucional aos ser-
vidores do Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes – BESP/DNIT.

Razões do Voto
De acordo com o item cinco da exposição de mo-

tivos do projeto, objetiva-se a premiação, com bônus 

em dinheiro, da superação de metas relativas ao Plano 
de Aceleração do Crescimento – PAC.

É manifesta a intenção “eleitoreira” da iniciativa, 
em função de não se tratar de um plano de Estado, 
mas de governo.

Deste modo não há como premiar por superação 
de metas os funcionários de determinada categoria. 
Sobretudo com valores que se aproximam da impor-
tância de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), ao 
passo que milhares outros servidores em searas di-
versas como na saúde, educação, segurança pública 
– destacando-se os militares – exercem funções de 
igual ou maior importância e muito se afastam desse 
“presente de natal antecipado”.

Para ilustrar, se observa tratar de dinheiro su-
ficiente para adquirir, à vista, um automóvel de bom 
padrão.

Caso haja o desejo de se reestruturar a escala 
salarial do DNIT, a iniciativa deve ser feita por adequa-
do projeto de lei.
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Por fim, são verificadas matérias estranhas inse-
ridas no texto do aludido projeto.

Assim, a proposição foge ao artigo 37 da Consti-
tuição Federal, o qual, dentre outros, prevê o princípio 
da finalidade, onde é defeso ao Estado promover me-
didas que fuja ao interesse público, e essa proposição 
vai de encontro ao supracitado princípio.

Assim sendo e ante o exposto, declaro meu 
voto no sentido de negar êxito ao Projeto de Lei nº 
5.245/2009.

Sala de Sessões, de outubro de 2009. – Depu-
tado Paes de Lira, PTC/SP.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 2:

PROJETO DE LEI Nº 2.223-B, DE 2007 
(Do Sr. Sebastião Bala Rocha)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 2.223-B, de 2007, que altera o art. 
50, § 2º, inciso II da Lei nº 9.478, de 1997, 
que dispõe sobre a política energética na-
cional, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional do 
Petróleo e dá outras providências; tendo 
pareceres: da Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, pela apro-
vação deste, dos de nºs 2.635/07, 3.570/08, e 
3.820/08, apensados, com substitutivo (Re-
lator: Dep. Arnaldo Jardim); da Comissão de 
Minas e Energia, pela aprovação deste, dos 
de nºs 2.635/07, 3.570/08, e 3.820/08, apen-
sados, na forma do Substitutivo aprovado 
na Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, com subemendas 
(Relator: Dep. Silvio Lopes). Pendentes de 
pareceres das Comissões: de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

Tendo apensados os PL de nºs 2.635/07 
(3.820/08) e 3.570/08.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr. Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em geral, o 
custo da degradação é socializado, todos pagam, me-
nos quem gera esse custo, é o que os economistas 
chamam de externalidades negativas.

Não sendo obrigatório arcar com o custo da polui-
ção, uma vez que este não entra na planilha de custos, 
a empresa não se incomoda, não paga e procura os 
insumos mais baratos para maximizar seu lucro, pro-
cura fornecer o que for melhor por um preço menor e 
vencer a concorrência dentro das forças de mercado.

Esse fato vem sendo mudado nos últimos 30 anos 
a partir da consciência ecológica de que quem gera 
poluição deve pagar. É a instituição do princípio po-
luidor/pagador, que se concretiza de diversas formas: 
preço público, tributos, CADE, royalties.

No caso do petróleo, começou em 1953, na 
própria Lei nº 2004, que criou a PETROBRAS. Lá 
já foram previstos o pagamento de royalties ao 
proprietário do terreno, aos Estados e Municípios. 
Mas foi a Lei nº 9.478, de 1997, a Lei do Petróleo, 
que está sendo tão criticada, tão execrada, que in-
troduziu a obrigação de pagamento por participação 
especial no caso de grande volume de produção ou 
de grande rentabilidade.

O que previu essa lei? Que haveria royalties 
de 10%, podendo cair para 5%, sobre o resultado 
da exploração do petróleo. E, desse valor, 40% 
iriam para o Ministério de Minas e Energia, 10% 
para o Meio Ambiente, 40% para o Estado, 10% 
para o Município.

O PL do Executivo, que tenho agora o privilégio 
de relatar, e os outros que estão anexados a ele – na 
verdade, o do Executivo está apensado ao projeto pio-
neiro do Deputado Sebastião Bala Rocha – criam o 
Fundo Nacional sobre Mudança de Clima.

Concordamos com todas essas propostas, a 
começar pela do Deputado Sebastião Bala Rocha. 
E, por isso, damos parecer favorável ao projeto do 
Governo.

O que diz o projeto? Que, dos recursos que já 
estavam destinados ao Ministério do Meio Ambiente, 
aqueles 10% da Lei do Petróleo, 60%, portanto, 6% 
do total, seriam destinados a empreendimentos que 
visem mitigar as mudanças do clima ou a adaptação 
aos efeitos da mudança do clima.

Hoje, o que estabelece a lei? Que todos os recur-
sos são destinados à preservação do meio ambiente 
– o que é muito vago – e à recuperação de desastres 
de danos ambientais.

O projeto cria uma abrangência específica, para tra-
tar com ênfase e cuidado da questão das mudanças 
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climáticas. E vem acoplado à proposta que aprova-
mos ontem, criando condições, em diversas ações do 
governo, de haver fundos já previamente destinados 
para tanto.

Tem o PL algumas características que ressaltamos. 
Primeiro, o agente financeiro é o BNDES, não vai se criar 
um agente financeiro novo. Segundo, algo extremamente 
positivo que deveria ser utilizado em todos os fundos do 
Governo: o máximo dos gastos para pagamento de pes-
soal para gerir a administração e a utilização dos recur-
sos e também para pagamento do agente financeiro do 
BNDES é de 2%. De forma que 98% ficarão amarrados 
à atividade fim, não vão se perder em atividades meio.

Na sequência, os recursos poderão ser utilizados 
em apoio financeiro reembolsável ou em apoio finan-
ceiro não reembolsável e poderão ser aplicados em 
diversas especificidades já muito bem descritas nos 
pareceres emitidos pelo Deputado Arnaldo Jardim e 
pelo Deputado Silvio Torres.

Ambos – inicialmente, o Deputado Arnaldo 
Jardim, na Comissão de Minas e Energia, e, pos-
teriormente, o Deputado Silvio Lopes na de Meio 
Ambiente – fizeram excepcionais trabalhos que 
aqui acolhemos. Apenas acrescentamos algumas 
especificidades, não obrigando, mas considerando 
como prioritária a aplicação de recursos nos pro-
jetos de adaptação e redução das emissões, na 
redução do desmatamento e degradação florestal 
e nos projetos de desenvolvimento de tecnologia, 
para que tenhamos conhecimentos científica e 
sistematicamente adquiridos para enfrentar esses 
problemas, e não fiquemos apenas na voluntarie-
dade. A aplicação de recursos também é prevista 
para pagamento de serviços ambientais e recupera-
ção de áreas degradadas.

Nesse sentido, considerando que esse projeto 
não cria nenhum problema do ponto de vista da res-
ponsabilidade fiscal e está de acordo com o que prevê 
a legislação, manifestamo-nos favorável ao seu acolhi-
mento com subemenda à qual já nos referimos.

É o parecer, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 2.223, DE 2007 
(Apensos: PL nº 2.635/2007  

(PL 3.820/2008) e PL nº 3.570/2008)

Altera o art. 50, § 2º, inciso II da Lei nº 
9.478, de 1997, que dispõe sobre a política 
energética nacional, as atividades relativas 

ao monopólio do petróleo, institui o Con-
selho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo e dá outras 
providências.

Autor: Deputado Sebastião Bala Rocha
Relator: Deputado Antonio Carlos Men-

des Thame

I – Relatório

Coube-nos a análise do Projeto de Lei nº 2.223, 
de 2007, que altera a Lei nº 9.478, de 1997, para que 
os recursos provenientes da participação especial, 
em caso de grande volume de produção de petróleo 
ou grande rentabilidade, recebidas pelo Ministério 
do Meio Ambiente, sejam destinados ao desenvol-
vimento de estudos e projetos relacionados com a 
preservação do meio ambiente e recuperação de da-
nos ambientais. Hoje, a lei prevê que esses estudos 
projetos devem estar relacionados unicamente com 
a preservação do meio ambiente e a recuperação 
de danos ambientais causados pelas atividades da 
indústria do petróleo.

Apensos encontram-se o PL nº 2.635/2007, que, 
por sua vez, tem como apenso o PL nº 3.820/2008, e 
o PL nº 3.570/2008.

O PL nº 2.635/2007, do Deputado Eduardo 
Valverde, propõe alterações ao art. 50 da citada 
Lei nº 9.478, de 1997, nas parcelas de recursos 
provenientes da participação especial que cabem 
ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério 
do Meio Ambiente (MMA). No primeiro caso, me-
tade desses recursos deve ser aplicado, segundo 
a proposta, para financiamento de estudos e de 
serviços de extensão aplicados ao desenvolvimen-
to de fontes de energias limpas. Com relação ao 
MMA, 70% do total recebido devem ser usados 
para desenvolver estudos e ações de adaptação 
aos impactos do aquecimento global e de redução 
de emissões de gases que provocam o efeito es-
tufa. O projeto ainda prevê a instituição do Fundo 
Nacional de Mudanças Climáticas e do Plano Na-
cional de Mudanças Climáticas.

O PL nº 3.820/2008, do Poder Executivo, cria o 
Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC), 
destinado a assegurar recursos para apoio a projetos 
ou estudos e financiamento de empreendimentos que 
visem à mitigação da mudança do clima e a adap-
tação á mudança do clima e aos seus efeitos. Entre 
os recursos destinados ao FNMC, inclui-se até 60% 
dos recursos da participação especial destinados ao 
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MMA (art. 50, § 2º, inciso II, da Lei nº 9.478/1997). O 
FNMC será administrado por um Comitê Gestor, vin-
culado ao MMA, ao qual caberá definir a aplicação 
dos recursos do Fundo, e terá como agente financeiro 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).

O PL nº 3.820(2008 propõe outras duas alte-
rações á Lei n° 9.478/1997. A primeira delas propõe 
a inclusão de três definições no art. 6° consumo 
de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos e seus derivados; cadeia produtiva do pe-
tróleo; e efeitos negativos da indústria de petróleo, 
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e seus 
derivados no meio ambiente. A segunda alteração 
refere-se aos recursos da participação especial re-
cebi pelo MMA (art. 50 inciso II, que passam a ser 
destinados, preferencialmente, ao desenvolvimento de 
atividades de gestão ambiental relacionadas à cadeia 
produtiva do petróleo, incluindo as consequências de 
sua utilização.

É o relatório.

II – Voto do Relator

As proposições em análise pretendem alterar a 
Lei nº 9.478/1997, no que se refere à utilização dos re-
cursos provenientes da participação especial, em caso 
de grande volume de produção de petróleo ou grande 
rentabilidade, recebidos pelo Ministério do Meio Am-
biente, para incluir a possibilidade de que tais recursos 
sejam destinados, também, em medidas relacionadas 
à mitigação da mudança do clima e à adaptação aos 
seus efeitos. Trata-se de adaptar a legislação à reali-
dade, diante das fortes evidências apresentadas pelo 
Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima 
(IPCC) de que o aquecimento global é inequívoco e 
está relacionado às emissões de gases de efeito es-
tufa decorrentes da queima de combustíveis fósseis e 
de mudanças no uso da terra.

A mudança do clima pode levar não apenas 
a grandes mudanças na estrutura e na função dos 
ecossistemas, mas também na oferta de água e de 
alimento, assim como a alterações importantes na 
produção agrícola, com o deslocamento de inúme-
ras culturas. A ocorrência maior de inundações e 
secas, como as que assolam várias regiões do País 
atualmente, assim como a elevação do nível do mar, 
que afetará diretamente as populações litorâneas, 
acarretará um grande número de desabrigados e re-
fugiados, aumentando as tensões sociais. Na área 

da saúde, prevê-se o aumento na incidência de sub-
nutrição e fome, e ainda, o aumento de vetores de 
inúmeras doenças.

Assim, são extremamente bem-vindas as pro-
posições citadas. A indústria do petróleo, incluído o 
consumo, uma das grandes responsáveis pelo aque-
cimento global, deve ter sua cota de participação na 
mitigação das mudanças climáticas em curso. O Subs-
titutivo aprovado pela Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável não prevê alteração 
na proporção dos recursos citados, apenas na pos-
sibilidade do uso da parte que cabe ao Ministério do 
Meio Ambiente.

Pelo exposto, votamos pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da recei-
ta ou da despesa públicas, pela adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprova-
ção do PL nº 2.223/2007 e seus apensos, o PL nº 
2.635/2007 e seu apenso, o PL nº 3.820/2008, e o 
PL nº 3.570/2008, na forma do Substitutivo aprova-
do pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, com as emendas aprovadas 
na Comissão de Minas e Energia e a subemenda 
que apresento.

Sala das Sessões, de de 2009. – Deputado An-
tonio Carlos Mendes Thame, Relator.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE MEIO AM-
BIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AO PROJETO DE LEI Nº 2.223, DE 2007 
(Apensos: PL 2.635/2007 (PL 3.820/2008)  

e PL 3.570/2008)

Cria o Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima, alteram os arts 6º e 50 da Lei nº 
9.478, de 1997, e dá outras providências.

SUBEMENDA ADITIVA

Acresça-se ao art. 5° do Substitutivo em epígrafe 
o seguinte § 4º:

“Art. 5º ...................................................
§ 4º A aplicação dos recursos poderá ser 

destinada ás seguintes atividades:
a) educação, capacitação, treinamento 

e mobilização na área de mudanças climá-
ticas;

b) Ciência do Clima, Análise de Impactos 
e Vulnerabilidade;
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c) adaptação da sociedade e dos ecossis-
temas aos impactos das mudanças climáticas;

d) projetos de redução de emissões de 
gases de efeito estufa (GEE);

e) projetos de redução de emissões de 
carbono pelo desmatamento e degradação 
florestal, com prioridade a áreas naturais ame-
açadas de destruição e relevantes para estra-
tégias de conservação da biodiversidade;

f) desenvolvimento e difusão de tecno-
logia para a mitigação de emissões de gases 
do efeito estufa;

g) formulação de políticas públicas para 
solução dos problemas relacionados à emissão 
e mitigação de emissões de GEE;

h) pesquisa e criação de sistemas e me-
todologias de projeto e inventários que contri-
buam para a redução das emissões líquidas 
de gases de efeito estufa e para a redução 
das emissões de desmatamento e alteração 
de uso do solo;

i) desenvolvimento de produtos e serviços 
que contribuam para a dinâmica de conserva-
ção ambiental e estabilização da concentração 
de gases de efeito estufa;

j) apoio às cadeias produtivas susten-
táveis;

k) pagamentos por serviços ambientais 
às comunidades e indivíduos cujas atividades 
comprovadamente contribuam para a estoca-
gem de carbono, atrelada a outros serviços 
ambientais;

l) sistemas agroflorestais que contribuam 
para redução de desmatamento e absorção 
de carbono por sumidouros e para geração 
de renda;

m) recuperação de áreas degradadas 
e restauração florestal, priorizando áreas de 
Reserva Legal e Áreas de Preservação Per-
manente e as áreas prioritárias para a ge-
ração e garantia da qualidade dos serviços 
ambientais.

Sala das Sessões, 28 de Outubro de 2009. – De-
putado Antônio Carlos Mendes Thame, Relator.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o meu partido na votação anterior.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

A SRA. BEL MESQUITA (Bloco/PMDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido na votação anterior.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, votei com o meu partido.

O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Partido Verde nas votações anteriores.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Fernando Ferro, para dar pa-
recer pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. (Pausa.)

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há consenso 
quanto a este projeto. Temos uma ampla unidade.

Peço a V.Exa. que sugira aos Líderes e aos Re-
latores um poder de síntese, para votarmos logo esse 
projeto e em seguida passarmos para o projeto dos 
taifeiros.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Sr. Deputado Fernando Ferro, com a sínte-
se possível.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este 
projeto de lei soma-se ao esforço de construir uma 
legislação ambiental. No mérito.

Quanto à constitucionalidade, à boa técnica le-
gislativa e à juridicidade, somos pela aprovação deste 
projeto de lei, conforme substitutivo da Comissão de 
Finanças e Tributação.

Este é o parecer, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em dis-

cussão.
Para falar contra a matéria, concedo a palavra 

ao nobre Deputado Emanuel Fernandes. (Pausa.) 
Desiste.

Para falar a favor da matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Arnaldo Jardim. (Pausa.) Desiste.

Todos desistem? (Pausa.) Todos.

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS-
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS-
CUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos 

votam “sim”?
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O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos vo-
tam “sim”.

 O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido e nesta voto 
conforme a orientação do meu Líder.

 O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PSDB cumprimenta o Relator, Deputado 
Mendes Thame, parabeniza-o mais uma vez pelo 
brilhante relatório e pela qualidade do texto que 
foi produzido. Este projeto completa projeto do dia 
de ontem, sobre a Política Nacional de Mudanças 
Climáticas e o fundo que vai prover as ações para 
as suas realizações. O Brasil ganha e se impõe 
com uma agenda positiva para a reunião do clima 
em Copenhague.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aliás, res-
salto mais uma vez a oportunidade das votações de 
ontem e de hoje. Precisamos levar alguma coisa muito 
positiva para a reunião de Copenhague. 

Eu só vou esperar chegar a emenda que o Re-
lator propôs. Em seguida, colocaremos a matéria em 
votação.

 O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para falar brevemente, como 
autor do projeto original.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas agradeço aos Relatores a atenção. Sinto-me 
totalmente contemplado com os pareceres aqui apre-
sentados e que serão votados agora e também com 
o projeto do Executivo. O objetivo principal é realmen-
te ampliar os objetivos, a utilização dos recursos da 
participação especial. Ademais, o Fundo Nacional de 
Mudanças Climáticas é uma expectativa de todo o 
povo brasileiro.

Por isso, agradeço à Casa o apoio a este proje-
to, originalmente de minha autoria, mas que foi muito 
enriquecido pelo projeto do Executivo. 

Somos totalmente favorável ao substitutivo aqui 
apresentado.

 O SR. GIACOBO (PR – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações an-
teriores, votei conforme a orientação do partido.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
enquanto não chega a emenda, ressalto 3 pontos. 

O primeiro é o empenho do Presidente da Casa, 
Deputado Michel Temer, e dos Líderes em colocar na 
pauta um projeto que melhora a imagem do Parlamen-
to brasileiro e permite que o Governo vá com alguma 
coisa mais concreta para a reunião de Copenhague. 
Também tomo a liberdade de sugerir que nessa reu-
nião represente o Parlamento o Presidente desta Casa, 
Deputado Michel Temer.

O segundo ponto a ressaltar é que tentamos 
colocar também no relatório um dispositivo que pro-
íbe o contingenciamento do fundo. No entanto, o Lí-
der do PT ponderou que seria inócua essa medida, 
porque as diretrizes orçamentária estão em uma lei 
e uma lei nova renova a anterior. São leis da mes-
ma hierarquia. Além disso, houve compromisso da 
própria liderança do PT de que esses recursos não 
seriam contingenciados.

E o terceiro ponto é para lembrar que tanto o pro-
jeto de ontem quanto o de hoje são projetos que geram 
empregos verdes. São atividades que ajudarão a criar 
uma nova economia, uma economia não carbonária, 
uma economia sustentável.

Portanto, estamos dando contribuição para resol-
ver o maior problema dos países em desenvolvimento: 
o do emprego e o da criação de vagas. Estamos aju-
dando a criar uma lei de responsabilidade laboral.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Jardim e, em 
seguida, ao Deputado Rodrigo Rocha Loures. 

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nes-
te momento em que estamos debatendo projeto tão 
importante, saúdo o Deputado Roberto Rocha, que 
está ao lado de V.Exa. e que preside a nossa Comis-
são de Meio Ambiente. Foi exatamente por delegação 
de S.Exa. que pude ser Relator da matéria no âmbito 
daquela Comissão. 

Lá, recolhemos aquilo que havia sido a contri-
buição importante de largada do Deputado Sebastião 
Bala Rocha, que, quando repensou a utilização dos 
recursos que advêm da exploração do petróleo, pro-
pôs leitura mais abrangente. Isso tudo foi depois muito 
enriquecido pela iniciativa do Executivo quando nos 
encaminhou o PL nº 3.820/08. 
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Reunindo essas diferentes contribuições, projeto 
de iniciativa do Deputado Eduardo Valverde e outras 
contribuições que vieram, pudemos apresentar um 
substitutivo que foi aprovado, de forma unânime, pela 
Comissão de Meio Ambiente e depois acolhido pelo De-
putado Silvio Lopes, na Comissão de Minas e Energia, 
acolhimento agora reiterado pelos Deputados Antonio 
Carlos Mendes Thame e Fernando Ferro, no âmbito 
das Comissões de Finanças e de Justiça.

Portanto, manifesto a satisfação de termos o 
nosso substitutivo como objeto de deliberação neste 
instante. 

E Faço um alerta. Vamos retomar o debate no 
momento da apresentação de emendas. Sr. Presiden-
te, o Líder Fernando Coruja apresenta emenda que 
amplia a abrangência do fundo, para receber não só 
os recursos provenientes de participação especial e 
royalties, mas também os recursos que serão advin-
dos da exploração do pré-sal sob o novo regime de 
exploração e o novo regime tributário. É fundamental 
fazermos isso, sob pena de o Fundo Nacional de Mu-
dança Climática não incorporar os recursos advindos 
da exploração do pré-sal. 

Ressalto, portanto, a alegria do PPS de poder 
ter oferecido o substitutivo que vai a votos agora. Por 
outro lado, reitero a necessidade de que essa emenda 
acolha a abrangência que vem a partir da exploração 
do pré-sal. 

 O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É sobre 
a matéria, nobre Deputado?

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Sim, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra, rapidamente, Deputado, porque vou voltar 
ao tema.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, recebemos há pouco o texto do substitutivo do 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, mas há uma 
pequena dúvida. Embora o mérito seja absolutamente 
desejável, e o PMDB votará a favor, há uma questão 
relativa à governança do fundo.

O Deputado Antonio Carlos Mendes Thame ela-
borou o seu texto com base no Projeto de Lei nº 3.820, 
de 2008, do Executivo, cujo art. 3º propõe que a go-
vernança do fundo será feita pelo Ministério do Meio 
Ambiente, sob a condição de que 5 representantes da 

sociedade civil e 6 representantes de sindicatos farão 
parte desse procedimento. 

Como no substitutivo não fica claro como será 
feita a governança do fundo e, portanto, a autorização 
dos recursos para os projetos em questão, eu peço ao 
Relator que esclareça ao Plenário, sob pena de nós, 
embora estejamos aprovando matéria importante, o 
fazermos eventualmente de forma a não saber exata-
mente como os recursos serão administrados.

Portanto, faço essa consulta ao Relator quanto 
ao art. 3º.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
O Relator poderia esclarecer a V.Exa. Eu aguardarei 
um momento para colocar a matéria em votação, por-
que, se V.Exa. não entendeu, não adianta o Relator 
explicar.

 O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse projeto 
foi amplamente negociado com base no relatório e no 
substitutivo do Deputado Arnaldo Jardim na Comissão 
de Meio Ambiente.

O parecer e a emenda, que tenho em mãos, do 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, resolvem a 
dúvida levantada pelo Deputado que falou em nome 
da Liderança do PMDB, porque temos o órgão gestor, 
o BNDES e o Conselho.

Portanto, essa questão está devidamente expli-
citada.

Ao usar a palavra, assumo o compromisso da 
bancada do PT de se empenhar para que os recursos 
previstos do fundo não sejam objeto de veto.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Podemos 
votar, então?

O SR. CARLOS SANTANA – Podemos votar, 
Sr. Presidente.

 O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, na votação an-
terior, votei seguindo a Liderança da bancada.

O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, votei com a bancada na última votação.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar. 

Se houver alguma modificação, depois eu...
 O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Sr. Pre-

sidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 

– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para 
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confirmar e esclarecer o Plenário. Conforme eu havia 
dito ao microfone, exatamente aquilo que estava pre-
visto no Projeto 3.820/08 também constitui o objeto do 
substitutivo. Portanto, o Ministério do Meio Ambiente é 
o gestor do fundo, o BNDES é o agente financeiro do 
fundo, e os seus parceiros, e o conselho gestor tem 5 
representantes da sociedade civil, o que é boa notícia, 
e 6 representantes do Executivo, numa normatização 
a ser ainda definida após a votação dessa matéria.

Quero cumprimentar o Relator e, naturalmente, 
ao lado do Deputado Colbert Martins, que também 
aprova a matéria, orientar a favor.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação o substitutivo adotado pela Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI Nº 2.223, DE 2007

(E Apensos: PL 2.635/2007 (PL 3.820/2008)  
e PL 3.570/2008)

Cria o Fundo Nacional sobre Mudan-
ça do Clima, altera os arts 6º e 50 da Lei nº 
9.478, de 1997, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei cria o Fundo Nacional sobre Mu-

dança do Clima (FNMC), dispondo sobre sua natureza, 
finalidade, fonte e aplicação de recursos e altera os 
arts 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
que “dispõe sobre a Política Energética Nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o 
Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 
Nacional do Petróleo, e dá outras providências”.

Art. 2º Fica criado o Fundo Nacional sobre Mudan-
ça do Clima (FNMC), de natureza contábil, vinculado 
ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de 
assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos 
e financiamento de empreendimentos que visem a 
mitigação da mudança do clima e a adaptação à mu-
dança do clima e aos seus efeitos.

Art. 3º Constituem recursos do FNMC:

I – até sessenta por cento dos recursos 
de que trata o inciso II do § 2º do art. 50 da 
Lei nº 9.478, de 1997;

II – dotações consignadas na Lei Orça-
mentária Anual da União e em seus créditos 
adicionais;

III – recursos decorrentes de acordos, 
ajustes, contratos e convênios celebrados com 

órgãos e entidades da administração pública 
federal, estadual, distrital ou municipal;

IV – doações realizadas por entidades na-
cionais e internacionais, públicas ou privadas;

V – empréstimos de instituições finan-
ceiras nacionais e internacionais;

VI – reversão dos saldos anuais não 
aplicados;

VII – recursos oriundos de juros e amor-
tizações de financiamentos.

Art. 4º O FNMC será administrado por um Comitê 
Gestor vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que 
o coordenará, cuja competência e composição serão 
estabelecidos em regulamento, assegurada a participa-
ção de seis representantes do Poder Executivo federal 
e cinco representantes do setor não-governamental.

Art. 5º Os recursos do FNMC serão aplicados:

I – em apoio financeiro reembolsável 
mediante concessão de empréstimo, por in-
termédio do agente operador;

II – em apoio financeiro, não reembolsá-
vel, a projetos relativos a mitigação da mudança 
do clima ou adaptação à mudança do clima e 
aos seus efeitos, aprovados pelo Comitê Ges-
tor do FNMC, conforme diretrizes previamente 
estabelecidas pelo Comitê.

§ 1º Cabe ao Comitê Gestor do FNMC 
definir, anualmente, a proporção de recursos 
a serem aplicados em cada uma das modali-
dades previstas no caput.

§ 2º Os recursos de que trata o inciso 
II do caput podem ser aplicados diretamente 
pelo Ministério do Meio Ambiente ou transfe-
ridos mediante convênios, termos de parce-
ria, acordos, ajustes ou outros instrumentos 
previstos em lei.

§ 3º Até dois por cento dos recursos do 
FNMC podem ser aplicados anualmente:

I – no pagamento ao agente financeiro;
II – em despesas relativas à adminis-

tração do Fundo e à gestão e utilização dos 
recursos.

Art. 6º O financiamento concedido com recursos 
do FNMC terá como garantia os bens definidos a cri-
tério do agente financeiro.

Art. 7º O FNMC terá como agente financeiro o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).
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Parágrafo único. O BNDES poderá habilitar outros 
agentes financeiros públicos para atuar nas operações 
de financiamento com recursos do FNMC, continuando 
a suportar os riscos perante o Fundo.

Art. 8º A aprovação de financiamento com re-
cursos do FNMC será comunicada imediatamente ao 
Comitê Gestor do FNMC.

Parágrafo único. Os agentes financeiros man-
terão o Comitê Gestor do FNMC atualizado sobre os 
dados de todas as operações realizadas com recur-
sos do Fundo.

Art. 9º O Conselho Monetário Nacional, sem pre-
juízo de suas demais atribuições, estabelecerá normas 
reguladoras dos empréstimos a serem concedidos pelo 
FNMC no que conceme:

I – aos encargos financeiros e prazos;
II – às comissões devidas pelo tomador 

de financiamento com recursos do FNMC, a tí-
tulo de administração e risco das operações.

Art. 10. O art. 6º da Lei nº 9.478, de 6 de agos-
to de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
incisos:

“XXVI – Consumo de petróleo, gás na-
tural e outros hidrocarbonetos fluidos e seus 
derivados: utilização de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos e seus deri-
vados por pessoas físicas ou jurídicas, como 
fornecedoras de bens ou serviços ou como 
destinatárias finais;

XXVII – Efeitos negativos da indústria de 
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos e seus derivados no meio ambiente: 
geração de gases que promovam a poluição 
atmosférica e o efeito estufa, de resíduos de-
correntes da cadeia produtiva do petróleo, 
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e 
seus derivados, além de outros impactos am-
bientais decorrentes direta ou indiretamente 
de tal indústria;

XXVIII – Cadeia produtiva do petró-
leo: sistema de produção de petróleo, gás 
natural e outros hidrocarbonetos fluidos e 
seus derivados, incluindo a distribuição, a 
revenda e a estocagem, bem como o seu 
consumo.” (NR)

Art. 11. 0 inciso II do § 2° do art. 50 da Lei n° 9.478, 
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“II – dez por cento ao Ministério do Meio 
Ambiente, destinados, preferencialmente, ao 
desenvolvimento das seguintes atividades de 
gestão ambiental relacionadas à cadeia pro-

dutiva do petróleo, incluindo as consequências 
de sua utilização:

a) modelos e instrumentos de gestão, 
controle (fiscalização, monitoramento, licen-
ciamento e instrumentos voluntários), planeja-
mento e ordenamento do uso sustentável dos 
espaços e dos recursos naturais;

b) estudos e estratégias de conservação 
ambiental, uso sustentável dos recursos natu-
rais e recuperação de danos ambientais;

c) novas práticas e tecnologias menos 
poluentes e otimização de sistemas de controle 
de poluição, incluindo eficiência energética e 
ações consorciadas para o tratamento de re-
síduos e rejeitos oleosos e outras substâncias 
nocivas e perigosas;

d) definição de estratégias e estudos de 
monitoramento ambiental sistemático, agregan-
do o estabelecimento de padrões de qualidade 
ambiental específicos, na escala das bacias 
sedimentares;

e) sistemas de contingência que incluam 
prevenção, controle e combate e resposta à 
poluição por óleo;

f) mapeamento de áreas sensíveis a der-
ramamentos de óleo nas águas jurisdicionais 
brasileiras;

g) estudos e projetos de prevenção de 
emissões de gases de efeito estufa para a 
atmosfera, assim como para mitigação da 
mudança do clima e adaptação à mudan-
ça do clima e seus efeitos, considerando-
se como mitigação a redução de emissão 
de gases de efeito estufa e o aumento da 
capacidade de remoção de carbono pelos 
sumidouros, e como adaptação as iniciati-
vas e medidas para reduzir a vulnerabilida-
de dos sistemas naturais e humanos frente 
aos efeitos atuais e esperados da mudança 
do clima;

h) estudos e projetos de prevenção, con-
trole e remediação relacionados ao desmata-
mento e á poluição atmosférica;

i) iniciativas de fortalecimento do Siste-
ma Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).” 
(NR)

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta lei.

Art. 13. Fica revogado o § 3° do art. 50 da Lei n° 
9.478, de 6 de agosto de 1997.

Art.14. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que forem pela aprovação permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Estão prejudicadas as demais proposições.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-

tação as subemendas adotadas pela Comissão de 
Minas e Energia ao substitutivo da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

SUBEMENDA Nº 1 

Dê-se ao parágrafo único do art. 7º do substitu-
tivo a seguinte redação:

“Art. 7º  ..................................................
Parágrafo único. O BNDES poderá ha-

bilitar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica 
Federal e outros agentes financeiros públicos 
para atuar nas operações de financiamento 
com recursos do FNMC, continuando a su-
portar os riscos perante o Fundo.

SUBEMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 10 do substitutivo a seguinte re-
dação:

“Art. 10. O art. 6º da Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso:

‘XXVI – Cadeia produtiva do petróleo: 
sistema de produção de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos e seus deriva-
dos, incluindo a distribuição, a revenda e a es-
tocagem, bem como o seu consumo. (NR)’”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que forem pela aprovação permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADAS.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a subemenda oferecida pelo Relator da Comissão 
de Finanças e Tributação, Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame.

SUBEMENDA ADITIVA

Acresça-se ao art. 5º do Substitutivo da Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
o seguinte § 4º:

“Art. 5º  ..................................................
§ 4º A aplicação dos recursos poderá ser 

destinada às seguintes atividades:
a) educação, capacitação, treinamento e 

mobilização na área de mudanças climáticas;
b) Ciência do Clima, Análise de Impactos 

e Vulnerabilidade;

c) adaptação da sociedade e dos ecossis-
temas aos impactos das mudanças climáticas;

d) projetos de redução de emissões de 
gases de efeito estufa – GEE;

e) projetos de redução de emissões de 
carbono pelo desmatamento e degradação flo-
restal, com prioridade a áreas naturais ameaça-
das de destruição e relevantes para estratégias 
de conservação da biodiversidade;

f) desenvolvimento e difusão de tecno-
logia para a mitigação de emissões de gases 
do efeito estufa;

g) formulação de políticas públicas para 
solução dos problemas relacionados à emissão 
e mitigação de emissões de GEE;

h) pesquisa e criação de sistemas e meto-
dologias de projeto e inventários que contribuam 
para a redução das emissões líquidas de gases 
de efeito estufa e para a redução das emissões 
de desmatamento e alteração de uso do solo;

i) desenvolvimento de produtos e serviços 
que contribuam para a dinâmica de conserva-
ção ambiental e estabilização da concentração 
de gases de efeito estufa;

j) apoio às cadeias produtivas susten-
táveis;

k) pagamentos por serviços ambientais 
às comunidades e aos indivíduos cujas ativi-
dades comprovadamente contribuam para a 
estocagem de carbono, atrelada a outros ser-
viços ambientais;

l) sistemas agroflorestais que contribuam 
para redução de desmatamento e absorção 
de carbono por sumidouros e para geração 
de renda;

m) recuperação de áreas degradadas e 
restauração florestal, priorizando áreas de Re-
serva Legal e Áreas de Preservação Permanen-
te e as áreas prioritárias para a geração e ga-
rantia da qualidade dos serviços ambientais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que forem pela aprovação permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE LEI Nº 2.223-C, DE 2007

Cria o Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima, altera os arts. 6º e 50 da Lei nº 
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9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei cria o Fundo Nacional sobre Mu-

dança do Clima – FNMC, dispondo sobre sua nature-
za, finalidade, fonte e aplicação de recursos e altera os 
arts. 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
que dispõe sobre a Política Energética Nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o 
Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 
Nacional do Petróleo e dá outras providências.

Art. 2º Fica criado o Fundo Nacional sobre Mudan-
ça do Clima – FNMC, de natureza contábil, vinculado 
ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de 
assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos 
e financiamento de empreendimentos que visem à 
mitigação da mudança do clima e à adaptação à mu-
dança do clima e aos seus efeitos.

Art. 3º Constituem recursos do FNMC:

I – até 60% (sessenta por cento) dos re-
cursos de que trata o inciso II do § 2º do art. 50 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997;

II – dotações consignadas na lei orça-
mentária anual da União e em seus créditos 
adicionais;

III – recursos decorrentes de acordos, 
ajustes, contratos e convênios celebrados com 
órgãos e entidades da administração pública 
federal, estadual, distrital ou municipal;

IV – doações realizadas por entidades 
nacionais e internacionais, públicas ou pri-
vadas;

V – empréstimos de instituições finan-
ceiras nacionais e internacionais;

VI – reversão dos saldos anuais não apli-
cados;

VII – recursos oriundos de juros e amor-
tizações de financiamentos.

Art. 4º O FNMC será administrado por um Comi-
tê Gestor vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, 
que o coordenará, cuja competência e composição 
serão estabelecidos em regulamento, assegurada a 
participação de 6 (seis) representantes do Poder Exe-
cutivo federal e 5 (cinco) representantes do setor não 
governamental.

Art. 5º Os recursos do FNMC serão aplicados:

I – em apoio financeiro reembolsável 
mediante concessão de empréstimo, por in-
termédio do agente operador;

II – em apoio financeiro, não reembol-
sável, a projetos relativos à mitigação da mu-
dança do clima ou à adaptação à mudança 

do clima e aos seus efeitos, aprovados pelo 
Comitê Gestor do FNMC, conforme diretrizes 
previamente estabelecidas pelo Comitê.

§ 1º Cabe ao Comitê Gestor do FNMC 
definir, anualmente, a proporção de recursos 
a serem aplicados em cada uma das modali-
dades previstas no caput.

§ 2º Os recursos de que trata o inciso II 
do caput podem ser aplicados diretamente 
pelo Ministério do Meio Ambiente ou transfe-
ridos mediante convênios, termos de parce-
ria, acordos, ajustes ou outros instrumentos 
previstos em lei.

§ 3º Até 2% (dois por cento) dos recursos 
do FNMC podem ser aplicados anualmente:

I – no pagamento ao agente financeiro;
II – em despesas relativas à adminis-

tração do Fundo e à gestão e utilização dos 
recursos.

§ 4º A aplicação dos recursos poderá ser 
destinada às seguintes atividades:

a) educação, capacitação, treinamento e 
mobilização na área de mudanças climáticas;

b) Ciência do Clima, Análise de Impactos 
e Vulnerabilidade;

c) adaptação da sociedade e dos ecossis-
temas aos impactos das mudanças climáticas;

d) projetos de redução de emissões de 
gases de efeito estufa – GEE;

e) projetos de redução de emissões de 
carbono pelo desmatamento e degradação 
florestal, com prioridade a áreas naturais ame-
açadas de destruição e relevantes para estra-
tégias de conservação da biodiversidade;

f) desenvolvimento e difusão de tecno-
logia para a mitigação de emissões de gases 
do efeito estufa;

g) formulação de políticas públicas para 
solução dos problemas relacionados à emissão 
e mitigação de emissões de GEE;

h) pesquisa e criação de sistemas e me-
todologias de projeto e inventários que contri-
buam para a redução das emissões líquidas 
de gases de efeito estufa e para a redução 
das emissões de desmatamento e alteração 
de uso do solo;

i) desenvolvimento de produtos e serviços 
que contribuam para a dinâmica de conserva-
ção ambiental e estabilização da concentração 
de gases de efeito estufa;

j) apoio às cadeias produtivas sus-
tentáveis;
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k) pagamentos por serviços ambientais 
às comunidades e aos indivíduos cujas ativi-
dades comprovadamente contribuam para a 
estocagem de carbono, atrelada a outros ser-
viços ambientais;

l) sistemas agroflorestais que contribuam 
para redução de desmatamento e absorção 
de carbono por sumidouros e para geração 
de renda;

m) recuperação de áreas degradadas 
e restauração florestal, priorizando áreas de 
Reserva Legal e Áreas de Preservação Per-
manente e as áreas prioritárias para a ge-
ração e garantia da qualidade dos serviços 
ambientais.

Art. 6º O financiamento concedido com recursos 
do FNMC terá como garantia os bens definidos a cri-
tério do agente financeiro.

Art. 7º O FNMC terá como agente financeiro o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES.

Parágrafo único. O BNDES poderá habilitar o 
Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e outros 
agentes financeiros públicos para atuar nas operações 
de financiamento com recursos do FNMC, continuando 
a suportar os riscos perante o Fundo.

Art. 8º A aprovação de financiamento com re-
cursos do FNMC será comunicada imediatamente ao 
Comitê Gestor do FNMC.

Parágrafo único. Os agentes financeiros man-
terão o Comitê Gestor do FNMC atualizado sobre os 
dados de todas as operações realizadas com recur-
sos do Fundo.

Art. 9º O Conselho Monetário Nacional, sem pre-
juízo de suas demais atribuições, estabelecerá normas 
reguladoras dos empréstimos a serem concedidos pelo 
FNMC no que concerne:

I – aos encargos financeiros e prazos;
II – às comissões devidas pelo tomador 

de financiamento com recursos do FNMC, a tí-
tulo de administração e risco das operações.

Art. 10. O art. 6º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so XXVII:

“Art. 6º  ..................................................
XXVII – cadeia produtiva do petróleo: 

sistema de produção de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos e seus deri-
vados, incluindo a distribuição, a revenda e a 
estocagem, bem como o seu consumo.”(NR)

Art. 11. O inciso II do § 2º do art. 50 da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 50.  ................................................
§ 2º  .......................................................
II – 10% (dez por cento) ao Ministério do 

Meio Ambiente, destinados, preferencialmente, 
ao desenvolvimento das seguintes atividades 
de gestão ambiental relacionadas à cadeia 
produtiva do petróleo, incluindo as consequ-
ências de sua utilização:

a) modelos e instrumentos de gestão, 
controle (fiscalização, monitoramento, licen-
ciamento e instrumentos voluntários), planeja-
mento e ordenamento do uso sustentável dos 
espaços e dos recursos naturais;

b) estudos e estratégias de conservação 
ambiental, uso sustentável dos recursos natu-
rais e recuperação de danos ambientais;

c) novas práticas e tecnologias menos 
poluentes e otimização de sistemas de controle 
de poluição, incluindo eficiência energética e 
ações consorciadas para o tratamento de re-
síduos e rejeitos oleosos e outras substâncias 
nocivas e perigosas;

d) definição de estratégias e estudos de 
monitoramento ambiental sistemático, agregan-
do o estabelecimento de padrões de qualidade 
ambiental específicos, na escala das bacias 
sedimentares;

e) sistemas de contingência que incluam 
prevenção, controle e combate e resposta à 
poluição por óleo;

f) mapeamento de áreas sensíveis a der-
ramamentos de óleo nas águas jurisdicionais 
brasileiras;

g) estudos e projetos de prevenção de 
emissões de gases de efeito estufa para a atmos-
fera, assim como para mitigação da mudança do 
clima e adaptação à mudança do clima e seus 
efeitos, considerando-se como mitigação a re-
dução de emissão de gases de efeito estufa e o 
aumento da capacidade de remoção de carbono 
pelos sumidouros e, como adaptação as iniciati-
vas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos 
sistemas naturais e humanos frente aos efeitos 
atuais e esperados da mudança do clima;

h) estudos e projetos de prevenção, con-
trole e remediação relacionados ao desmata-
mento e à poluição atmosférica;

i) iniciativas de fortalecimento do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

§ 3º (Revogado).”(NR)

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.
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Art. 13. Fica revogado o § 3º do art. 50 da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – Depu-
tado Fernando Ferro, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal. (Palmas.)
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 3.

PROJETO DE LEI Nº 5.919-A, DE 2009 
(Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 5.919-A, de 2009, que dispõe sobre 
o acesso às graduações superiores de mi-
litares oriundos do Quadro de Taifeiros da 
Aeronáutica; tendo parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, pela aprovação deste e pela rejeição da 
emenda apresentada na Comissão (Relator: 
Dep. Jair Bolsonaro). Pendente de pareceres 
das Comissões: de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
(Palmas nas galerias.) 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para ofe-
recer parecer ao projeto, pela Comissão de Finanças 
e Tributação, concedo a palavra ao Deputado Aelton 
Freitas. (Pausa.)

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também há 
um acordo de aprovação. Se V.Exa. puder pedir aos 
Relatores que concluam pela aprovação ou não...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Seria 
ótimo.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Os partidos já podem 
orientar “sim” e nós aprovarmos pura e simplesmente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Relator.

O SR. AELTON FREITAS (PR – MG. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Presidente, peço 
permissão para ler o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. AELTON FREITAS – A matéria foi encami-

nhada à Comissão, conforme despacho, para exame de 
adequação financeira e orçamentária, nos termos do art. 
54 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Tendo em vista tratar de promoção de militares, 
não vislumbramos incompatibilidade da proposta em 
relação ao Plano Plurianual aprovado para 2008-2011 
(Lei nº 11.653, de 2008). 

O PL nº 5.919/2009 está autorizado expressa-
mente no projeto de lei orçamentária para 2010, PLN 
nº 46/2009, ainda que não tenha sua identificação 
expressa no Anexo V da proposta orçamentária para 
2010, por ter sido protocolada agora, em 31 de agosto 
de 2009. Mas seu objetivo lá vê-se autorizado com a 
respectiva e prévia dotação.

O § 6º do art. 82 da LDO de 2010 exige a previsão 
de dotação autorizada igual ou superior à metade do 
impacto orçamentário-financeiro anualizado da propo-
sição em tramitação. Por fim, deve-se ressaltar que a 
proposta, ao permitir a promoção também de inativos, 
viabiliza a majoração de benefícios afetos à segurida-
de social. Dessa forma, nos termos do disposto no art. 
195, § 5º, da Constituição, obrigatoriamente deve ser 
informada a correspondente fonte de custeio.

Observa-se que o PL nº 5.919/2009 satisfaz a exi-
gência, em termos de prévia dotação, por estar contido na 
programação orçamentária para 2010, com seu impacto 
estimado em 125,6 milhões de reais para o ano de 2010, 
compreendidos os meses de julho a dezembro.

Em face disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, voto pela compatibilidade e adequação orçamen-
tária e financeira do Projeto de Lei nº 5.919, de 2009, 
nos termos da emenda de adequação apresentada.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O parecer 

é pela adequação financeira e orçamentária.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA:

PROJETO DE LEI Nº 5.919, DE 2009

Dispõe sobre o acesso às graduações 
superiores de militares oriundos do Quadro 
de Taifeiros da Aeronáutica.

Autor: Poder Executivo 
Relator: Deputado Aelton Freitas

I – Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do executivo, 
dispõe sobre o acesso às graduações superiores de mili-
tares oriundos do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica.

A proposta assegura aos militares oriundos do Qua-
dro de Taifeiros da Aeronáutica – QTA, na reserva remu-
nerada, reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso no 
referido Quadro tenha ocorrido até 31 de dezembro de 
1992, na inatividade, o acesso a graduações superiores.
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Segundo dispõe o art. 2º do Projeto, a promoção 
às graduações superiores, limitado à graduação de 
Suboficial, e aos proventos correspondentes observará 
unicamente critérios temporais. Para tanto, são elenca-
dos requisitos como tempo mínimo de serviço (inciso I), 
alcance da idade limite para a permanência no serviço 
ativo (inciso II), aplicação da quota compulsória (inciso 
III) e incapacidade definitiva para o serviço ativo (IV).

Prevê também o Projeto (art. 4º) que a referida 
promoção alcance ainda beneficiários de pensão mi-
litar, tenham os instituidores falecido em atividade ou 
já na inatividade.

Todavia, para fazer jus à promoção de que trata a 
presente proposta, os militares e os eventuais beneficiá-
rios de pensões militares deverão assinar termo de acor-
do que importará expressa concordância com a forma, 
prazos, montantes e limites de valores definidos na lei; 
desistência de processo judicial em curso, em qualquer 
instância, e sua conseqüente extinção, assim como de 
seus eventuais recursos; renúncia ao direito de pleitear 
na via administrativa ou judicial quaisquer valores ou 
vantagens decorrentes da mesma revisão prevista na lei, 
salvo em caso de comprovado erro material; e renúncia 
aos honorários advocatícios e à restituição de custas 
(conforme disposto no art. 5º do Projeto de Lei).

Finalmente, o Projeto prevê ainda que a lei entre 
em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
financeiros somente a partir de 1º de julho de 2010.

A matéria foi apreciada pela Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, que por unanimidade 
aprovou o Projeto de Lei nº 5.919, de 2009, e rejeitou a 
emenda apresentada no âmbito da citada Comissão.

Os projetos foram encaminhados a esta Comis-
são de Finanças e Tributação para exame de adequa-
ção financeira e orçamentária, nos termos do art. 54 
do Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

II – Voto

A matéria foi encaminhada a esta Comissão, con-
forme despacho, para exame de “adequação financeira 
e orçamentária”, nos termos do art. 54 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados (RI/CD). Cabe-nos, 
portanto, examinar a conformidade da proposição com 
a legislação orçamentária, especialmente no tocante 
ao plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 
e a lei orçamentária anual; bem como com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Antes de adentrar propriamente na análise dos 
aspectos afetos à adequação financeira e orçamentária, 
entendemos necessário situar a matéria no contexto 
jurídico vigente.

A possibilidade de promoção dos taifeiros da 
Marinha e da Aeronáutica é hoje regulada pela Lei nº 
3.953/61. A citada Norma assegura, em seu art. 1º, a 
tais militares o acesso até a graduação de suboficial, 
com vencimentos e vantagens relativas à referida gra-
duação; porém, para tal promoção exigiu atendimento 
de critérios de seleção, habilitação, aperfeiçoamento 
e acesso de acordo com a regulamentação existente 
para os demais quadros, respeitadas as condições 
inerentes à especialidade (§1º do art. 1º da Lei nº 
3.953/61).

Ocorre que diversos taifeiros ingressaram na Jus-
tiça Federal alegando que o Comando da Aeronáutica 
teria contrariado o disposto na Lei nº 3.953, de 1961, 
ao exigir a prestação do concurso de seleção para o 
ingresso no quadro de suboficiais e sargentos, quando 
a citada lei não fazia essa exigência.

Em resposta, a Aeronáutica afirmou, nos au-
tos, que teria autonomia para regulamentar a Lei nº 
3.953/61, podendo criar a exigência de aprovação no 
concurso de seleção que ficaria “a critério da conve-
niência e oportunidade da Administração”.

Os Autores da ação, todavia, entendem que a 
Lei nº 3.953/61, assegurou aos taifeiros da Marinha 
e da Aeronáutica o direito ao acesso até a graduação 
de suboficial, com vencimentos e vantagens relativas 
à referida graduação, estabelecendo que os taifeiros 
da Aeronáutica estão isentos do curso de especiali-
zação, que é condição básica para a progressão em 
outros quadros da carreira militar. De forma semelhan-
te, o Decreto nº 68.951, de 1971, teria simplesmente 
estabelecido que o interstício mínimo de permanên-
cia do militar em cada graduação fosse de dois anos 
para sargentos, seis meses para soldados de 1ª e 2ª 
classes e de um ano para taifeiros. Com isso, teriam 
feito jus às promoções, já que atuaram na Aeronáu-
tica por mais de 30 anos.

Portanto, a alegação foi basicamente no sentido 
de que o Comando da Aeronáutica teria contrariado o 
disposto na Lei nº 3.953, de 1961, ao exigir a presta-
ção do concurso de seleção para o ingresso no quadro 
de suboficiais e sargentos, apesar de a lei não fazer 
essa exigência.

Em alguns processos, as demandas vieram a ob-
ter êxito em grau de apelação1, quando o entendimento 
foi o de que a Lei nº 3.953/61 não imporia o concurso 
de seleção como requisito para que fosse alcançada a 
graduação de suboficial e que, por isso seria descabida 
a exigência para que o taifeiro frequentasse curso de 
formação para terceiro-sar gento,  graduação imedia-
tamente anterior ao suboficialato. 

1Processo: nº 2004.51.01.015003-4, TRF da 2ª Região.



59954 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

Todavia, a matéria veio a ser tratada também no 
Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal 
Federal. No STJ, o entendimento foi consolidado no 
sentido de que o taifeiro da Aeronáutica, embora es-
teja isento da realização de curso de formação, nos 
termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 3.953, só teria acesso 
à graduação de suboficial após realizar concurso com 
essa finalidade (AgRg no REsp 843.141/RJ Agravo 
Regimental no Recurso Especial 2006/0087582-8; 
Min. Carlos Fernando Mathias; 6ª Turma; Julgamento: 
16-8-2007; DJ 8-10-2007 p. 391).

Da mesma forma, o STF se pronunciou pela ne-
cessidade de preenchimento de outros critérios além 
do mero tempo de serviço para promoção. Segundo o 
entendimento, da Corte, ainda era inviável a promoção 
de militares já na inatividade, in verbis:

1. A Lei nº 3.953/91 não era suficiente para pos-
sibilitar, por si só, a promoção pretendida pelos recor-
rentes, que dependia de regulamentação art. 2º. O re-
gulamento, consubstanciado no decreto nº 3.690/ 00, 
somente foi editado após a reforma dos militares.

2. Antes da edição do decreto nº 3.690/00 per-
manece o disposto no art. 43, III, do Regulamento 
de Promoções de Graduados da Aeronáutica – RE-
PROGRAER, aprovado pelo Decreto nº 881/93, que 
determina a exclusão de qualquer quadro de acesso 
o graduado que passar à inatividade.

3. Os requisitos necessários à promoção, nas 
hipóteses do art. 44 do Regulamento do Corpo de 
Pessoal da Aeronáutica – RCPGAER, não são mera-
mente temporais, havendo ainda outros requisitos a 
serem atendidos, cuja satisfação não foi demonstrada 
pelos recorrentes.

4. Ausência de direito líquido e certo, quer pela 
situação de inatividade dos recorrentes quando da edi-
ção do decreto nº 3.690/00, quer por força da exclusão 
expressa dos militares reformados prevista no art. 43, 
III do REPROGRAER. (STF; RMS 24.835/DF – Distrito 
Federal; Recurso em Mandado de Segurança; Relator: 
Min. Eros Grau; Julgamento: 21-2-2006; Julgador: 1ª 
Turma; DJ 31-3-2006 PP-00019)

Diante desse contexto, o Executivo encaminha 
ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 5.919, de 
2009, que pretende assegurar a promoção desses mi-
litares mesmo os que estejam na reserva remunerada, 
reformados ou em serviço ativo, mas na inatividade, o 
acesso às graduações superiores.

Cabe ressaltar ainda que a Lei nº 10.951, de 
2004, que reorganizou o Quadro Especial de Terceiros-
Sargentos do Exército, tratou de assunto semelhante 
naquela Força. Todavia, segundo o disposto nesta lei, 
foi assegurada a promoção apenas até graduação de 
terceiro-sargento – e não a suboficial –, além disso, a 
norma não alcançou militares inativos ou mesmo pen-
sionistas, como pretende o presente Projeto de lei.

Feitas tais considerações, passamos propriamen-
te à análise da adequação financeira e orçamentária 
da proposta em comento.

Tendo em vista tratar de promoção de militares, 
não vislumbramos incompatibilidade da proposta em 
relação ao Plano Plurianual aprovado para 2008-2011 
(Lei nº 11.653, de 2008).

O mesmo ocorre em relação a outras disposições 
constitucionais e legais afetas à matéria. Segundo dis-
põe a Constituição, §1º do art. 169, a concessão de 
qualquer vantagem ou o aumento de remuneração só 
poderá ser realizada se houver prévia dotação orça-
mentária suficiente para atender às projeções de des-
pesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes 
e, ainda, se houver autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias.

Em observância ao dispositivo constitucional, a Lei 
nº 12.017, de 12-8-2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2010 – LDO/2010), consigna em seu art. 82 o disci-
plinamento das autorizações fixadas pela Constituição:

Art. 82. Para fins de atendimento ao disposto no 
art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição, observado o 
inciso I do mesmo parágrafo, fica autorizado às despe-
sas com pessoal relativas a concessões de quaisquer 
vantagens, aumentos de remuneração, criação de car-
gos, empregos e funções, alterações de estrutura de 
carreiras, bem como admissões ou contratações a 
qualquer título, até o montante das quantidades e limi-
tes orçamentários constantes de anexo discriminativo 
específico da Lei Orçamentária de 2010, cujos valores 
deverão constar da programação orçamentária e ser 
compatíveis com os limites da Lei Complementar nº 
101, de 2000. (grifamos)

Além de remeter a autorização específica às 
condicionantes orçamentárias, a LDO/2010 também 
estabelece a necessária identificação da proposição 
geradora da despesa2.

2Art. 82(...) § 1º O Anexo a que se refere o caput conterá autorização 
somente quando amparada por projeto de lei ou medida provisó-
ria, cuja tramitação seja iniciada no Congresso Nacional até 31 de 
agosto de 2009, e terá os limites orçamentários correspondentes 
discriminados, por Poder e Ministério Público da União e, quando 
for o caso, por órgão referido no art. 20 da Lei Complementar nº 
101, de 2000, com as respectivas: 

I – quantificações, para a criação de cargos, funções e empregos, 
identificando especificamente o projeto de lei, a medida provisória 
ou a lei correspondente;

II – quantificações para o provimento de cargos, funções e empre-
gos, especificando, no caso do primeiro provimento, o projeto de 
lei, a medida provisória ou a lei correspondente; e

III – especificações, relativas a vantagens, aumentos de remunera-
ção e alterações de estruturas de carreira, identificando o projeto 
de lei, a medida provisória ou a lei correspondente.

O PL nº 5.919/09 está autorizado expressamen-
te no Projeto de Lei Orçamentária para 2010, PLN 
nº 46/2009, ainda que não tenha sua identificação 
expressa no Anexo V da proposta orçamentária para 
2010, por ter sido protocolada agora em 31-8-2009, 
mas seu objeto lá vê- se autorizado com a respectiva 
prévia dotação, como a seguir transcrito:
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Por se tratar ainda de proposição contendo auto-
rização e futura dotação orçamentária, e não de autori-
zação legal e efetiva dotação prévia, nos estritos termos 
do art. 169, § 1º, da Constituição, há de ser condicio-
nada a concessão do benefícios à efetiva autorização 
e dotação orçamentária. Nesse sentido, nos termos do 
art. 145 do RICD, propomos emenda de adequação, 
condicionando a concessão do benefício previsto no 
projeto à efetiva aprovação da lei orçamentária anual 
para o exercício de 2010, desde que continue a conter 
a autorização e dotação em apreço.

O § 6º do art. 82 da LDO/2010 exige a previsão 
de dotação autorizada igual ou superior à metade do 
impacto orçamentário-financeiro anualizado da propo-
sição em tramitação. Por fim, deve-se ressaltar que a 
proposta, ao permitir a promoção também de inativos, 
viabiliza majoração de benefícios afetos à Seguridade 
Social. Dessa forma, nos termos do disposto no art. 
195, §5º, da Constituição, obrigatoriamente deve ser 
informada a correspondente fonte de custeio.

Observa-se que o PL nº 5.919/2009 satisfaz a exi-
gência em termos de prévia dotação, por estar contido 
na programação orçamentária para 2010, com seu im-
pacto estimado em R$125,6 milhões para 2010, com-
preendido os meses de julho a dezembro de 2010.

É informado na exposição de motivos que o impac-
to anualizado alcança o montante de R$251,2 milhões 
para os exercícios subsequentes. Todavia, verifica-se 
equívoco no valor anualizado do Anexo V, onde seu 
impacto anualizado consta como sendo de R$125,6 

milhões. Portanto, há de ser corrigida essa informação 
durante o processo orçamentário para 2010.

Observamos que o art. 82 da LDO/2010 permite a 
atualização do Anexo V até o prazo fixado pelo art. 166, 
§ 5º, da Constituição, ou seja, até o início da votação do 
Relatório Preliminar na CMO, nos termos do art. 28 da 
Resolução nº 1/2006-CN. Todavia, até a presente data, tal 
atualização não foi apresentada ao Congresso Nacional.

Em face do exposto, voto pela compatibilidade 
e adequação orçamentaria e financeira do Projeto de 
Lei nº 5.919, de 2009, nos termos da emenda de ade-
quação apresentada.

Sala das Sessões    de   de 2009. – Deputado 
Aelton Freitas, relator.

PROJETO DE LEI Nº 5.919, DE 2009

Dispõe sobre o acesso às graduações 
superiores de militares oriundos do Quadro 
de Taifeiros da Aeronáutica.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Aelton Freitas

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

Incluam-se o seguinte parágrafo ao art. 8º des-
ta Lei:

Parágrafo único. A concessão do benefício previsto 
nesta lei fica condicionada à aprovação da autorização 
específica e prévia dotação constantes do Anexo V do 
PLN nº 46/2009 – Proposta Orçamentária para 2010.

Sala das Sessões,  de outubro de 2009. – Depu-
tado Aelton Freitas, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para ofe-
recer parecer ao projeto, pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao 
Deputado Marcelo Ortiz.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, pela justiça de procedimento tão 
esperado pelos taifeiros da Aeronáutica, pela admis-
sibilidade, pela juridicidade, pela constitucionalidade, 
o meu voto é favorável.

Pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aguardem, 

porque vamos votar o segundo turno da PEC do CNJ, 
em que também estão todos de acordo.

Podemos colocar “sim”? Todos estão de acordo? 
(Pausa.) Pode colocar “sim”. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só o se-
gundo turno do CNJ.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só o se-
gundo turno do CNJ, nada mais do que isso. Teremos 
produzido bastante se formos até aí.

O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do Partido Verde.

A SRA. ALINE CORRÊA (PP – SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, votei com o 
meu partido anteriormente e votarei com o meu partido 
nas futuras votações.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Os taifeiros que mo-
ram no Rio de Janeiro têm compromissos. Temos que 
votar logo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 
Deputados presentes que permaneçam no plenário e 
aos que aqui não estão que venham ao plenário, porque 
na votação da PEC vamos precisar de 308 votos, em-
bora seja segundo turno e todos estejam de acordo.

Vamos votar. Só há uma emenda de adequação 
aqui.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pelo PMDB, o Deputado Tadeu Filippelli encaminha.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse esforço 
de V.Exa para votar o segundo turno da emenda do 
CNJ é importante. V.Exa tem feito um esforço extraor-
dinário para que tenhamos momentos importantes de 
deliberação. Chamo a bancada do PT para que venha 
ao plenário, porque, em seguida à votação simbólica 
deste projeto, de consenso, estando em plenário, nós 
votaremos imediatamente o segundo turno da PEC.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há uma 
emenda de adequação. Qual é a emenda de ade-
quação?

O SR. MIRO TEIXEIRA – É de redação, eu acho.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pode ler 

bem rapidamente?
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na última eleição.

O SR. AELTON FREITAS (PR – MG. Sem revisão 
do orador.) – Perdoem-me, Srs. Deputados. Há uma 
emenda, e eu faço questão de ler na íntegra:

“Dispõe sobre o acesso às graduações 
superiores de militares oriundos do Quadro de 
Taifeiros da Aeronáutica.

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 
8º desta Lei:

Parágrafo único. A concessão do benefí-
cio previsto nesta lei fica condicionada à apro-
vação da autorização específica e prévia dota-
ção constantes no Anexo V do PLN nº 46/2009 
– Proposta Orçamentária para 2010”.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, seria impor-
tante conhecer a opinião da Liderança do Governo 
sobre essa emenda. Ela não é apenas uma emenda 
de redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há alguém 
aqui da Liderança do Governo?

O SR. MILTON MONTI (PR – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a emenda foi feita 
para dar ao projeto adequação financeira e orçamentá-
ria. É uma redação que corrige a adequação financeira 
e orçamentária. É essa a intenção da emenda.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Então, vamos a ele. Vamos 
votar o projeto com a emenda.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vamos votar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar a emenda apresentada na Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional, com parecer 
pela rejeição. 

É uma emenda da Comissão de Relações Exte-
riores, não é essa de adequação. Com parecer pela 
rejeição.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 
5.919, de 2009, os seguintes artigos, renu-
merando-se os demais:
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Art. 8º O disposto nesta lei aplica-se, no que cou-
ber, ao Quadro de Taifeiros do Exército.

Art. 9º A ementa da Lei nº 3.953, de 2 de setembro 
de 1961, passa a vigorar com a seguinte redação:

Assegura aos Taifeiros da Marinha e da 
Aeronáutica acesso até a graduação de subo-
ficial e aos Taifeiros do Exército acesso até a 
graduação de subtenente.

Art. 10. O caput do art. 1º da Lei nº 3.953, de 2 
de setembro de 1961, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

Art. 1º Fica assegurado aos taifeiros da 
Marinha e da Aeronáutica o acesso até a gra-
duação de suboficial e aos taifeiros do Exército 
o acesso até a graduação de subtenente.

Art. 11. Revoga-se a aplicação da Lei nº 10.951, de 
22 de setembro de 2004, aos taifeiros do Exército.

Art. 12. Aos Taifeiros inativos do Exército que te-
nham ingressado no quadro até 1º de janeiro de 1981 
e respectivos pensionistas são aplicados os benefí-
cios desta lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que forem pela aprovação da emenda per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a emenda de adequação oferecida pelo Relator 
da Comissão de Finanças e Tributação:

“Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 
8º desta Lei: 

Parágrafo único. A concessão do benefí-
cio previsto nesta lei fica condicionada à apro-
vação da autorização específica e prévia dota-
ção constantes do Anexo V do PLN nº 46/2009 
– Proposta Orçamentária para 2010”.

Realmente se trata de adequação financeira e 
orçamentária. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que estiverem de acordo permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o Projeto de Lei nº 5.919, de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos militares oriundos do Quadro de Tai-

feiros da Aeronáutica – QTA, na reserva remunerada, 
reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso no re-
ferido Quadro se deu até 31 de dezembro de 1992, é 
assegurado, na inatividade, o acesso às graduações 
superiores na forma desta lei.

§ 1º O acesso às graduações superiores 
àquela em que ocorreu ou venha a ocorrer a 
inatividade dar-se-á conforme os requisitos 
constantes desta lei e respectivo regulamento, 
e será sempre limitado à última graduação do 
QTA, a de Suboficial.

§ 2º O acesso às graduações superio-
res, nos termos desta lei, adotará critérios tais 
como a data de praça do militar, a data de pro-
moção à graduação inicial do QTA, a data de 
inclusão do militar no QTA, a data de ingresso 
na inatividade e o fato motivador do ingresso 
na inatividade, conforme paradigmas a serem 
definidos em regulamento.

Art. 2º A promoção às graduações superiores, 
limitado à graduação de Suboficial, e aos proventos 
correspondentes observará pelo menos um dos se-
guintes requisitos:

I – a transferência para a reserva remune-
rada tenha se dado ou venha a se dar a pedido, 
depois de cumprido tempo mínimo de serviço 
determinado em legislação específica;

II – a inatividade tenha sobrevindo ou 
venha a sobrevir pelo alcance da idade limite 
para a permanência no serviço ativo;

III – a inatividade tenha sobrevindo ou ve-
nha a sobrevir em face de aplicação da quota 
compulsória; ou

IV – a despeito de não cumprir o tempo 
mínimo de serviço determinado em legislação 
específica para requerer a transferência para 
a reserva remunerada, a inatividade tenha 
sobrevindo em face de incapacidade definitiva 
para o serviço ativo.

Art. 3º O direito à promoção às graduações su-
periores previsto nesta lei não abrange os militares 
oriundos do QTA que tenham ingressado na inatividade 
em data anterior à publicação da Lei nº 3.953, de 2 de 
setembro de 1961, ou as pensões militares instituídas 
anteriormente à data de publicação daquela lei.

Art. 4º Desde que atendam ao art. 1º e a um dos 
requisitos estabelecidos nos incisos de I a IV do art. 2º, 
e tendo o tempo mínimo de serviço determinado em le-
gislação específica para a transferência para a reserva 
remunerada, também farão jus ao acesso a graduações 
superiores, até a graduação de Suboficial:

I – os militares falecidos na inatividade, ins-
tituidores de pensão militar e oriundos do QTA; 

II – os militares falecidos quando em 
atividade, instituidores de pensão militar e 
oriundos do QTA.
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Art. 5º Os militares que atendam a uma das con-
dições estabelecidas nos incisos de I a IV do art. 2º, 
bem como os beneficiários de pensão militar cujos 
instituidores preencham as condições dispostas no 
art. 3º, somente farão jus ao benefício previsto nesta 
lei após a assinatura de termo de acordo, que im-
portará:

I – a expressa concordância do militar ou 
do pensionista com a forma, prazos, montantes 
e limites de valores definidos nesta lei;

II – a desistência de processo judicial 
em curso, em qualquer instância, e sua con-
sequente extinção, assim como de seus even-
tuais recursos;

III – a renúncia ao direito de pleitear na 
via administrativa ou judicial quaisquer valores 
ou vantagens decorrentes da mesma revisão 
prevista nesta lei, salvo em caso de compro-
vado erro material;

IV – a renúncia aos honorários advoca-
ticios e à restituição de custas.

§ 1º Havendo ação judicial em curso, 
o advogado do militar ou pensionista deve-
rá manifestar a renúncia ao recebimento de 
honorários ou, alternativamente, o militar ou 
pensionista deverá manifestar concordância 
com o desconto direto nos valores de remune-
ração ou de proventos de eventuais quantias 
despendidas pela União.

§ 2º Compete ao interessado requerer 
ao juiz da causa a desistência da ação, nos 
termos do art. 269, inciso V, da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Pro-
cesso Civil, e juntar ao termo de acordo a ho-
mologação judicial da desistência.

§ 3º Ocorrendo pagamento concomitan-
te ou em duplicidade de valores referentes ao 
acordo previsto nesta lei, fica a União autori-
zada a reaver a respectiva importância admi-
nistrativamente, por meio de desconto direto 
na remuneração ou nos proventos.

§ 4º Na hipótese de o militar ou benefi-
ciário de pensão ocultar a existência de ação 
judicial, as restituições de que tratam os §§ 
1º e 3º será realizada acrescida de multa de 
vinte por cento.

Art. 6º O acesso às graduações superiores, até a 
graduação de Suboficial, será efetivado mediante reque-
rimento administrativo do interessado, por ato da auto-
ridade competente do Comando da Aeronáutica, após 
verificação do atendimento das condições exigidas.

§ 1º Os inativos e pensionistas abran-
gidos por esta lei terão o prazo limite de dois 
anos, contado da publicação do seu regula-
mento, para apresentação dos requerimentos 
administrativos referidos no caput.

§ 2º Os militares em atividade abrangidos 
por esta lei terão o prazo limite de noventa dias, 
contado da publicação do ato de desligamento 
de serviço ativo, para apresentação dos reque-
rimentos administrativos referidos no caput.

Art. 7º O disposto nesta lei não implica inter-
rupção, suspensão, renúncia ou reabertura de prazo 
prescricional.

Parágrafo único. Os arts. 191 e 202 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, não 
se aplicam à matéria de que trata esta lei.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º 
de julho de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE LEI Nº 5.919-B, DE 2009

Dispõe sobre o acesso às graduações 
superiores de militares oriundos do Quadro 
de Taifeiros da Aeronáutica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos militares oriundos do Quadro de Tai-

feiros da Aeronáutica – QTA, na reserva remunerada, 
reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso no re-
ferido Quadro se deu até 31 de dezembro de 1992, é 
assegurado, na inatividade, o acesso às graduações 
superiores na forma desta Lei.

§ 1º O acesso às graduações superiores 
àquela em que ocorreu ou venha a ocorrer a 
inatividade dar-se-á conforme os requisitos 
constantes desta Lei e respectivo regulamento 
e será sempre limitado à última graduação do 
QTA, a de Suboficial.

§ 2º O acesso às graduações superio-
res, nos termos desta Lei, adotará critérios 
tais como a data de praça do militar, a data 
de promoção à graduação inicial do QTA, a 
data de inclusão do militar no QTA, a data de 
ingresso na inatividade e o fato motivador do 
ingresso na inatividade, conforme paradigmas 
a serem definidos em regulamento.
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Art. 2º A promoção às graduações superiores, 
limitada à graduação de Suboficial, e aos proventos 
correspondentes observará pelo menos um dos se-
guintes requisitos: 

I – que a transferência para a reserva 
remunerada tenha se dado ou venha a se dar 
a pedido, depois de cumprido tempo mínimo 
de serviço determinado em legislação espe-
cífica;

II – que a inatividade tenha sobrevindo ou 
venha a sobrevir pelo alcance da idade limite 
para a permanência no serviço ativo;

III – que a inatividade tenha sobrevindo 
ou venha a sobrevir em face de aplicação da 
quota compulsória; ou

IV – que a despeito de não cumprir o tem-
po mínimo de serviço determinado em legis-
lação específica para requerer a transferência 
para a reserva remunerada, a inatividade tenha 
sobrevindo em face de incapacidade definitiva 
para o serviço ativo.

Art. 3º O direito à promoção às graduações su-
periores previsto nesta Lei não abrange os militares 
oriundos do QTA que tenham ingressado na inativida-
de em data anterior à publicação da Lei nº 3.953, de 
2 de setembro de 1961, ou que tiveram as pensões 
militares instituídas anteriormente à data de publica-
ção daquela Lei.

Art. 4º Desde que atendam ao art. 1º e a um dos 
requisitos estabelecidos nos incisos de I a IV do art. 2º 
e tendo o tempo mínimo de serviço determinado em le-
gislação específica para a transferência para a reserva 
remunerada, também farão jus ao acesso a graduações 
superiores, até a graduação de Suboficial:

I – os militares falecidos na inatividade, 
instituidores de pensão militar e oriundos do 
QTA; e 

II – os militares falecidos quando em 
atividade, instituidores de pensão militar e 
oriundos do QTA.

Art 5º Os militares que atendam a uma das con-
dições estabelecidas nos incisos de I a IV do art. 2º, 
bem como os beneficiários de pensão militar cujos ins-
tituidores preencham as condições dispostas no art. 3º, 
somente farão jus ao benefício previsto nesta Lei após 
a assinatura de termo de acordo, que importará:

I – a expressa concordância do militar ou 
do pensionista com a forma, prazos, montantes 
e limites de valores definidos nesta Lei;

II – a desistência de processo judicial 
em curso, em qualquer instância, e sua con-

sequente extinção, assim como de seus even-
tuais recursos;

III – a renúncia ao direito de pleitear, na 
via administrativa ou judicial, quaisquer valores 
ou vantagens decorrentes da mesma revisão 
prevista nesta Lei, salvo em caso de compro-
vado erro material;

IV – a renúncia aos honorários advoca-
tícios e à restituição de custas.

§ 1º Havendo ação judicial em curso, 
o advogado do militar ou pensionista deve-
rá manifestar a renúncia ao recebimento de 
honorários ou, alternativamente, o militar ou 
pensionista deverá manifestar concordância 
com o desconto direto nos valores de remune-
ração ou de proventos de eventuais quantias 
despendidas pela União.

§ 2º Compete ao interessado requerer ao 
juiz da causa a desistência da ação, nos termos 
do inciso V do art. 269 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
e juntar ao termo de acordo a homologação 
judicial da desistência.

§ 3º Ocorrendo pagamento concomitan-
te ou em duplicidade de valores referentes ao 
acordo previsto nesta Lei, fica a União autori-
zada a reaver a respectiva importância admi-
nistrativamente por meio de desconto direto 
na remuneração ou nos proventos.

§ 4º Na hipótese de o militar ou benefi-
ciário de pensão ocultar a existência de ação 
judicial, as restituições de que tratam os §§ 1º 
e 3º serão realizadas acrescidas de multa de 
20% (vinte por cento).

§ 5º A concessão do benefício previsto 
nesta Lei fica condicionada à aprovação da 
autorização específica e prévia dotação cons-
tantes do Anexo V do Projeto de Lei nº 46 de 
2009, do Congresso Nacional – Proposta Or-
çamentária para 2010.

Art. 6º O acesso às graduações superiores, até 
a graduação de Suboficial, será efetivado, mediante 
requerimento administrativo do interessado, por ato 
da autoridade competente do Comando da Aeronáu-
tica, após verificação do atendimento das condições 
exigidas.

§ 1º Os inativos e pensionistas abrangi-
dos por esta Lei terão o prazo limite de 2 (dois) 
anos, contado da publicação do seu regula-
mento, para apresentação dos requerimentos 
administrativos referidos no caput.
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§ 2º Os militares em atividade abran-
gidos por esta Lei terão o prazo limite de 90 
(noventa) dias, contado da publicação do ato 
de desligamento de serviço ativo, para apre-
sentação dos requerimentos administrativos 
referidos no caput.

Art. 7º O disposto nesta Lei não implica inter-
rupção, suspensão, renúncia ou reabertura de prazo 
prescricional.

Parágrafo único. Os arts. 191 e 202 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, não 
se aplicam à matéria de que trata esta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 
1º de julho de 2010.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Marcelo Ortiz, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Vivam os taifeiros, Sr. 
Presidente! Corrigiu-se uma injustiça de 48 anos.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu gostaria de parabenizar por essa vitória a 
Associação dos Taifeiros; o Presidente Lula, que en-
viou este projeto, fazendo justiça aos taifeiros; V.Exa., 
Presidente Michel Temer; e, em especial, o Henrique, 
da Associação de Taifeiros. 

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu queria, pelo PMDB, manifestar nossa alegria por 
essa votação. O projeto dos taifeiros faz justiça a essa 
categoria, a esses bravos homens. Essa é a posição 
do PMDB, que apoiou desde o primeiro momento o 
projeto.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
parabenizar o colega Bolsonaro, que tem lutado muito 
por essa proposição. Hoje é um dia de conquista, de 
vitória e de reconhecimento a essa categoria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 4. 

PROJETO DE LEI Nº 5.312-A, DE 2009 
(Do Ministério Público da União)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 5.312-A, de 2009, que dispõe 
sobre a criação de cargos no quadro do 
Ministério Público Militar; tendo parecer da 

Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação (Relator: 
Dep. Vicentinho). Pendente de pareceres das 
Comissões de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há reque-
rimento sobre a mesa solicitando a retirada do item 4, 
constante da presente sessão. 

REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA

“Senhor Presidente, requeremos nos 
termos regimentais, a retirada do item 4, PL 
nº 5.312/09, constante da pauta da presente 
sessão.

Sala das Sessões, – Milton Monti, Vice-
Líder do Governo.”

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é o do Mi-
nistério Público Militar. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ministério 
Público Militar da União. Tem razão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que estiverem de acordo permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADA A RETIRADA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 5.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 981-A, DE 2008 

(Do Sr. Flaviano Melo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 981-A, de 2008, 
que dispõe sobre a realização de referendo 
para decidir sobre a alteração da hora no 
Estado do Acre; tendo parecer da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, pela aprovação, com emenda 
(Relatora: Dep. Rebecca Garcia). Pendente 
de pareceres das Comissões: de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há pedido 
de retirada de pauta do presente projeto de decreto 
legislativo. 

REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA

“Senhor Presidente, requeremos nos ter-
mos regimentais, a retirada do PDC nº 981/08, 
constante da pauta da presente sessão.

Sala das Sessões,  – José Genoíno, 
Vice-Líder do PT.”
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que estiverem de acordo...

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB não 
concorda com a retirada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
não concorda com a retirada.

Como votam os demais partidos?
O SR. SERGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco tam-
bém não concorda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não con-
corda com a retirada.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Pela retirada.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Ainda vamos votar a PEC 
em segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB, 
como vota?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Nós havíamos feito 
o entendimento que resultou em muita tranquilidade e 
em muito equilíbrio para este Plenário nas 2 matérias. 
Em seguida, dentro desse entendimento havido nas 
conversas com os Líderes, votaríamos, em segundo 
turno, a proposta de emenda à Constituição que alte-
ra o Conselho Nacional de Justiça, conforme votamos 
em sessão anterior.

Era isso que estava proposto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas va-

mos votar.
O PSDB, como vota? Vota “sim” ao requerimento?
O SR. DUARTE NOGUEIRA – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT, 

como vota?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Vota “sim” à retirada.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PTB.
O SR. MÁRIO HERINGER (PDT – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PTB vota 

“não”.
Como vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O SR. MÁRIO HERINGER (PDT – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – PDT vota “não”, em 
apoio ao povo do Acre.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS vota 
“não”.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – PSOL “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL 
vota “sim”.

Quem mais? 
PP? (Pausa.)
PSC?
O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC – ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – PSC vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o requerimento.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para não 
ficar nenhuma dúvida: nós vamos votar um requeri-
mento. Eu sei que V.Exa. quer votar o segundo turno 
da CNJ. Era melhor retirar esse assunto, porque nós 
podemos pedir verificação e...

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – 
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Mas quem 
pede sou eu. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não ha-
verá pedido de verificação.

O SR. COLBERT MARTINS – Se perdermos, eu 
solicito aqui. Estou pronto para isso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem es-
tiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)

APROVADO O REQUERIMENTO.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA) 

– Peço verificação, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP) – Conjunta.
Eu acho que isso é ruim para votar o segundo 

turno da PEC.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu também 
acho.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Como está o interstício? 
Solicito à Mesa informação sobre o interstício.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Relator ti-
nha acordado? Estava de acordo ou não sabia disso?

Nós tínhamos acordado aqui a retirada.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Não há interstício, Sr. 

Presidente. A verificação foi 20h36min.
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O SR. COLBERT MARTINS – Se V.Exa. tem uma 
informação que eu não tenho...

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Não preencheu o in-
terstício, Colbert. Vamos resolver dessa maneira. Não 
há interstício de 1 hora.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – A última votação foi 
de outra matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Foi às 20h35min; são 
21h14min.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – 
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Houve um 
acordo? Sr. Presidente, eu gostaria que V.Exa. me 
informasse se o Relator da matéria fez algum tipo de 
acordo. Se fez e eu não participei – e eu sou de res-
peitar acordo –, reconsiderarei a posição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não, não. 
O Relator esteve ao meu lado e apenas disse: “Colo-
camos na semana que vem?” E eu falei: “Colocamos 
na semana que vem”. Só isso. Mas eu não quero in-
terferir nessa questão.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Vamos resolver pelo 
interstício, Colbert. Não há 1 hora.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO – Sr. Presidente, se 
nós podemos votar, simplesmente vamos votar hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não há 
interstício. Não há como fazer votação nominal.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Muito bem! Vamos 
à PEC.

O SR. COLBERT MARTINS – Mas, Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voltará, 

na terça-feira, o projeto do decreto legislativo.
O SR. LEANDRO VILELA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Isso aqui 
vai dar confusão. Eu vou parar a sessão por aqui.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há acordo 
para votação do projeto de decreto legislativo? 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 6.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.477-A, DE 2009 

(Da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.477-A, de 2009, 
que aprova o texto do Ajuste Complemen-
tar, por Troca de Notas, do Acordo sobre 

Cooperação Financeira entre o Brasil e a 
República Federal da Alemanha sobre o 
Projeto “Programa de Construção de Pe-
quenas Centrais Hidrelétricas/Eletrobrás”, 
celebrado em Brasília, em 13 de agosto de 
2008; tendo pareceres: da Comissão de 
Minas e Energia, pela aprovação (Relator: 
Dep. Carlos Alberto Canuto); da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela aprovação 
(Relator: Dep. Vignatti); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Eduardo Cunha).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É o pro-
jeto da Comissão de Relações Exteriores, que aprova 
o texto do Ajuste Complementar, por Troca de Notas, 
do Acordo sobre Cooperação Financeira entre o Brasil 
e a República Federal da Alemanha sobre o Projeto 
“Programa de Construção de Pequenas Centrais Hi-
drelétricas/ELETROBRÁS”, celebrado em Brasília, no 
dia 13 de agosto. Há acordo sobre isso?

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sim, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há acordo. 
Então, vamos votar. 

Pode colocar “sim”?
O SR. JORGINHO MALULY – Pode, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pode co-

locar “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.477-A, de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Ajuste Comple-

mentar, por Troca de Notas, do Acordo sobre Coopera-
ção Financeira entre o Brasil e a República Federal da 
Alemanha sobre o Projeto Programa de Construção de 
Pequenas Centrais Hidrelétricas/Eletrobrás, celebrado 
em Brasília, em 13 de agosto de 2008. 

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

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 59963 

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.477-B, DE 2009

Aprova o texto do Ajuste Complemen-
tar, por Troca de Notas, do Acordo sobre 
Cooperação Financeira entre o Brasil e a 
República Federal da Alemanha sobre o Pro-
jeto Programa de Construção de Pequenas 
Centrais Hidrelétricas/Eletrobrás, celebrado 
em Brasília, em 13 de agosto de 2008. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Ajuste Comple-

mentar, por Troca de Notas, do Acordo sobre Coopera-
ção Financeira entre o Brasil e a República Federal da 
Alemanha sobre o Projeto Programa de Construção de 
Pequenas Centrais Hidrelétricas/Eletrobrás, celebrado 
em Brasília, em 13 de agosto de 2008. 

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

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

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Eduardo Cunha, Relator

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 7.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 324-C, DE 2009 

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 324-B, 
de 2009, que altera o art. 103-B, para modi-
ficar a composição do Conselho Nacional 
de Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu só 
quero aqui recordar que, no primeiro turno, todos vo-
taram “sim”.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Todo o mundo, “sim”. Co-
meçamos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Podemos 
fazer isso?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Exatamente, Sr. Pre-

sidente. Para dar celeridade maior, podemos fazer 
isso. De acordo.

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – DEM de acordo, Presidente.

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Sem 
revisão do orador.) – PTB de acordo.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – DEM de acordo, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos de 
acordo.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – De acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 324-D, DE 2009

Altera o art. 103-B, da Constituição 
Federal, para modificar a composição do 
Conselho Nacional de Justiça.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 103-B da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 103-B. O Conselho Nacional de Jus-
tiça compõe-se de 15 (quinze) membros com 
mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) 
recondução, sendo:

I – o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal;

§ 1º O Conselho será presidido pelo Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal e, nas 
suas ausências e impedimentos, pelo Vice-
Presidente do Supremo Tribunal Federal.

§ 2º Os demais membros do Conselho 
serão nomeados pelo Presidente da Repúbli-
ca, depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta do Senado Federal. ”(NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. 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. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Parti-
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do da República convoca os seus Parlamentares para 
virem a plenário e votarem o mais rápido possível o 
segundo turno da questão do CNJ. Peço aos Parlamen-
tares do Partido da República que venham ao plenário 
o mais rápido possível para votarmos essa PEC.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, convoco 
os Deputados da bancada dos Democratas para que 
venham, o mais rápido possível, ao plenário, a votar 
“sim”. É uma matéria importante. É o fortalecimento 
do CNJ. É uma matéria que já foi votada em primei-
ro turno. Precisamos aprová-la. Então, convocamos 
todos da bancada do Democratas para que venham 
ao plenário.

O SR. SERGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Deputado Michel Temer, apenas para um esclareci-
mento. Quanto ao acordo que foi feito, a matéria que 
se refere ao Acre entrará em pauta na semana que 
vem. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Na sema-
na que vem, seguramente.

O SR. SERGIO PETECÃO – Muito obrigado. 
O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Lideran-
ça do PSDB convoca os seus Deputados a virem ao 
plenário votar.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB convida as suas Deputadas e os seus Depu-
tados para virem ao plenário. Estamos votando uma 
proposta de emenda à Constituição. É necessária a 
presença e o voto.

O PMDB encaminha o voto “sim”.
A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Deputado Michel Temer, a PEC nº 47, de 2003, da ali-
mentação, que V.Exa. ia colocar em votação...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É ver-
dade.

A SRA. EMÍLIA FERNANDES – Nós estamos 
aqui, e o Brasil inteiro está assistindo a esta sessão. 
Mais de 50 mil assinaturas chegaram a esta Casa, e 
nós não conseguimos votar hoje a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar na terça-feira, Deputada.

A SRA. EMÍLIA FERNANDES – Contamos com 
a sua dedicação e força. 

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Terça-feira. 

Nem sei se atingiremos hoje o quorum de 308 para o 
segundo turno. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Venham 
ao plenário rapidamente, Srs. Deputados. É preciso 
que haja o quorum de 308 votantes. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado Alfredo Kaefer.

O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, registro minha preocupação com a 
aprovação, na CCJ, na noite de ontem, da PEC dos 
Precatórios, que poderíamos chamar de PEC do ca-
lote dos precatórios. 

A CCJ deliberou no sentido de que Estados e 
Municípios possam tratar de forma diferente, não da 
forma convencional, o pagamento de seus precatórios, 
ou seja, das suas dívidas.

Não há nada contra a possibilidade de que Esta-
dos e Municípios façam rolagem de suas dívidas, fa-
çam acordos. Isso não é proibido. Mas é preocupante 
se isso acontecer de forma institucional: o Congresso 
Nacional, através de uma emenda constitucional, de-
liberar o calote de precatórios. São grandes, médias 
e pequenas dívidas que se está propondo não pagar 
mais ou postergar o pagamento ad aeternum, como 
prevê o projeto.

O que o mundo pensa, quando o Congresso Na-
cional delibera sobre matéria como essa?

Quero registrar a minha preocupação. Espero que, 
antes de vir a plenário, na Comissão Especial que foi 
constituída, isso seja modificado e que, eventualmente, 
em última instância, o Plenário do Congresso Nacio-
nal, Câmara e Senado, rejeitem algo tão abominável 
como essa PEC dos Precatórios ou, melhor dizendo, 
essa PEC do calote dos precatórios.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro cumprimentar V.Exa. pelo compromisso assumido 
de colocar em votação o projeto que diz respeito aos 
aposentados na próxima quarta-feira. 

Fui designado relator de um dos projetos que 
trata da situação dos aposentados no Brasil. 

Vivemos um momento histórico, e V.Exa., sem dú-
vida, é um privilegiado por presidir a sessão da Câmara 
dos Deputados no momento. E, ao presidir a sessão, 
V.Exa. tem a possibilidade de resgatar historicamente a 
situação em que vivem hoje os aposentados, situação 
que perdura há muito tempo. Agora, porém, podemos 
fazer justiça aos aposentados. 

V.Exa. tem tomado esta decisão, fazendo com 
que os projetos que dizem respeito aos aposentados 
andem, sejam céleres nesse sentido, e sem dúvida 
nenhuma acabem fazendo justiça. Afinal de contas, 
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os aposentados não podem esperar mais. É preciso 
que se resolva isso.

Quero também mencionar um assunto que já falei 
na sessão de hoje. Refiro-me à transferência de pre-
sos do Rio de Janeiro para Mato Grosso do Sul – não 
concluí o meu raciocínio naquela oportunidade, porque 
a votação estava terminando. Quero dizer que daqui a 
2 meses serão inaugurados os presídios federais de 
Mossoró, no Rio Grande do Norte, e de Porto Velho, 
Rondônia. Daí o compromisso dos diretores do sistema 
penitenciário nacional com essa questão que envolve 
o meu Estado. Que tudo possa ser resolvido, e esses 
presos possam estar nos novos presídios federais que 
serão inaugurados em, no máximo, 2 meses.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PR – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro comentar um assunto que fica cada vez mais claro 
para todos nós, no Brasil e no mundo.

O jornal O Estado de S. Paulo trouxe ontem a 
informação de que países estão comprando territórios 
em outros países para agricultura. É o caso da Arábia 
Saudita, que comprou áreas no Sudão; é o caso do 
Egito, que compra em diversos outros países, e da Chi-
na, em mais outros 3 países. São países comprando 
terras em outros países para agricultura. 

O Brasil ainda não colocou a agricultura como 
prioridade nº 1. A agricultura é, naturalmente, nossa 
grande vocação, ao lado do turismo. 

O Brasil tem uma avenida pela frente. Podemos 
abastecer o mundo de alimentos, e o mundo precisa 
de alimentos. Serão 9 bilhões de pessoas daqui a al-
guns anos, das quais 20% de chineses.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.

Tendo em vista a performance do painel, mudo 
a orientação do PDT para obstrução. 

Votei a favor, mas percebo que companheiros 
tiveram de participar de reunião partidária. E, para 
preservá-los, temos de declarar obstrução, ficando 
facultado a quem chegar ainda votar “sim”, porque é 
muito importante.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, hoje, mais uma vez, a ONU votou assuntos 
relativos ao bloqueio de Cuba por parte dos Estados 
Unidos. Foram 187 votos favoráveis ao fim do bloqueio 
– 3 votos a mais do que no ano passado. 

Infelizmente, mesmo com as sucessivas vota-
ções que condenam esse bloqueio, que chega a ser 
criminoso contra toda a população cubana, os Estados 
Unidos insistem em mantê-lo. 

Faço este registro, esperando que haja maior uni-
dade dos países a pressionarem os Estados Unidos a 

pôr fim a esse bloqueio que não prejudica somente o 
Governo cubano, mas toda uma população de aproxi-
madamente 9 milhões de habitantes. 

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um minuto 

a cada um, Deputado Arolde de Oliveira, porque vou 
encerrar logo mais a sessão.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o painel 
está andando bem: 243.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas acha 
que vai dar?

O SR. LINCOLN PORTELA – Vai dar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço li-

cença para chamar os Deputados que estão em seus 
gabinetes a virem rapidamente ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Arolde de Oliveira.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (DEM – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, realiza-
se na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, o 
primeiro seminário sobre o caos em que se encontra 
aquele bairro. O encontro pretende estudar os meios 
de transporte, o meio ambiente, a segurança, tendo 
em vista o compromisso da cidade em sediar as Olim-
píadas de 2016. 

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, peço a 
V.Exa. que autorize a transcrição nos Anais de artigo 
de minha autoria sobre o assunto.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Circulação Interna na Barra da Tijuca
A Barra da Tijuca cresce cerca de cinco vezes 

mais que a média da cidade, o que vem agravando, 
ano a ano, sua mobilidade interna, e reforçando o 
congestionamento de entrada e de saída nos horá-
rios de pico.

O Caderno de Encargos das Olimpíadas – 2016 
prevê algumas obras viárias, como a construção de três 
pistas suplementares na Av. Ayrton Senna, e de mais 
oito pistas nas avenidas Abelardo Bueno e Salvador 
Allende, além do viaduto de interseção desta com a 
Av. das Américas. 

Sem dúvida será um avanço, mas insuficiente 
para resolver as demandas da circulação interna. A 
Prefeitura terá de recorrer a projetos arquivados por 
falta de recursos e, também, desenvolver alguns novos 
para atender às demandas mais recentes. 

São prioritárias as obras de duplicação da Av. 
das Américas, da Barra até o Recreio; a duplicação 
da Estrada dos Bandeirantes; a extensão da Via Par-
que até Downtown e sua interseção com a Av. Ayrton 
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Senna, além da interseção da Av. Luiz Carlos Prestes 
com a Av. das Américas. 

Se essas obras de infraestrutura viária forem re-
alizadas, digamos, nos próximos quatro anos, mesmo 
considerando a entrega de novas unidades residenciais 
no período, haverá uma considerável melhoria nas 
condições de circulação veicular na região. 

Ainda como compromisso para as Olimpíadas, 
existe previsão da implantação de um Corredor de 
Ônibus, BRT (Bus Rapid Transit) ao longo da Av. das 
Américas desde o Jardim Oceânico até o Recreio dos 
Bandeirantes. 

Esse projeto, embora ainda não tenha sido desen-
volvido, poderá ser acelerado utilizando, onde couber, 
os dados do Sistema Bondes na Barra, sobre trilhos e 
no mesmo itinerário (Tramway), que foi feito em con-
vênio com o Governo da França e já está detalhado 
a nível executivo.

Este sistema BRT de circulação interna será 
integrado aos sistemas de transportes de acesso à 
Barra, também previstos no Caderno de Encargos, 
quais sejam os corredores de ônibus BRT da Barra 
para Deodoro (Ligação C), para a Penha (T-5) e para 
a Zona Sul (BRT ou Linha 4 do metrô). 

Esses projetos viários e sistemas de transportes 
previstos constituem a esperança de que as regiões da 
Barra da Tijuca e de Jacarepaguá sejam acessíveis e 
integradas à Cidade e à Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro nos próximos sete anos.

Caberá à comunidade, através de todas as suas 
expressões mais legítimas e representativas, acom-
panhar e cobrar das autoridades, o cumprimento dos 
cronogramas previstos nos Cadernos de Encargos dos 
Jogos Militares – 2011, da Copa do Mundo – 2014 e 
das Olimpíadas – 2016.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra, pela ordem, o Deputado Colbert Martins.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, cumprimento V.Exa., todos 
nós, pelas 2 grandes votações desta semana: a Política 
Nacional de Mudanças Climáticas e o Fundo Nacional 
de Mudanças Climáticas. 

Isso é extremamente importante para este Par-
lamento, para o Brasil e para o mundo, uma vez que, 
em menos de um mês e meio, discutiremos o futuro 
do clima no planeta.

Sr. Presidente, sugiro a V.Exa. que, em nome 
desta Casa, faça um comunicado à Nação sobre a 
importância desse fato, eis que o Governo brasilei-
ro tem instrumentos, a partir de agora, para executar 
uma política que diminua, que evite que caminhemos 

numa linha na qual o aquecimento global possa nos 
causar problema. 

Nós demos o nosso passo. V.Exa. pode ser o 
nosso porta-voz junto à comunidade brasileira.

Parabéns a V.Exa.! Parabéns a todos nós!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sou eu 

que cumprimento V.Exa., Deputado Colbert Martins, os 
membros da Comissão Mista que estão trabalhando 
sobre este tema, assim como os membros da Comissão 
do Meio Ambiente que se esforçaram enormemente 
em torno desta matéria. 

Cumprimento, naturalmente, todos os Deputados 
e Deputadas pela oportunidade destas votações. 

Realmente, nós não vamos, se me permite a ex-
pressão, entre aspas, “de mãos abanando” para Cope-
nhague. Ao contrário, nós iremos apresentar matérias 
importantíssimas, já aprovadas por esta Câmara dos 
Deputados, a revelar, mais uma vez, a importância do 
Poder Legislativo, especialmente desta Câmara dos 
Deputados, que tem enfrentado com muita galhardia 
e com muita segurança temas às vezes polêmicos, 
vencendo-os todos! 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Geraldo Pudim.

O SR. GERALDO PUDIM (PR – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assomo a 
esta tribuna para fazer um registro. 

A presença do Ministro da Justiça no Estado 
do Rio de Janeiro, ao tentar abordar determinadas 
situações de Governos anteriores, foi lamentável. 
S.Exa. quis dizer que, no Governo anterior, a política 
de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro 
era equivocada. 

Não cabe ao Ministro da Justiça mostrar-se sa-
bedor dos números que aponta. 

A propósito, uma matéria isenta, publicada do-
mingo pelo Estadão, diz que o atual levantamento, 
realizado pelo Estado e disponibilizado no site do Ins-
tituto de Segurança Pública (ISP), mostra que na ges-
tão do Governador Sérgio Cabral as polícias fizeram 
33,56% menos apreensões de armas; 13,87% menos 
de drogas; 20,2% menos prisões, em comparação ao 
Governo de Rosinha Garotinho. Ainda segundo a ma-
téria, os roubos a ônibus subiram 53,91%, e a tran-
seuntes, 183,1%.

Não tem direito o Ministro de tentar analisar de-
terminadas circunstâncias do Rio de Janeiro. Faz 3 
anos que a Governadora Rosinha saiu do Governo 
do Estado. Nós tivemos aqui o brilhante trabalho do 
Deputado e colega Marcelo Itagiba à frente da Se-
cretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de 
Janeiro, e do ex-Governador Garotinho.



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 59967 

A política de segurança que explodiu no Rio de Janei-
ro é fruto de uma política equivocada do atual Governador. 
Diga-se de passagem, a Rosinha fez o Governo sem apoio 
de 1 centavo do Governo Federal. Hoje, o Rio de Janeiro 
tem todo o apoio de recursos do Governo Federal. 

Então, deixo aqui o meu registro e peço ao Mi-
nistro que da próxima vez que fizer acusações esteja 
mais bem orientado sobre o Rio de Janeiro. Por acaso, 
a política pública do Rio de Janeiro hoje é a correta, 
tendo sido equivocada a da Rosinha? 

Os números não mostram a realidade que o Mi-
nistro apresentou.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 
Srs. Deputados que venham ao plenário, porque logo 
mais vou encerrar a votação. Portanto, há efeitos admi-
nistrativos se não vierem rapidamente ao plenário.

Os que estão ao microfone vão tomando a 
palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um 
comunicado e, ao mesmo tempo, um convite. 

Na sexta-feira, dia 30, no Município de Angra dos 
Reis, haverá a abertura de mais uma edição do Festival 
Internacional de Teatro, uma ideia do jornalista João Car-
los Rabello que a Prefeitura de Angra dos Reis comprou 
e que o Governo Federal, por intermédio dos Ministérios 
do Turismo e da Cultura, tem ajudado a patrocinar. 

Haverá muitos lançamentos no Festival Inter-
nacional de Teatro, que já se incorpora ao calendário 
turístico e cultural do Estado do Rio de Janeiro e do 
Brasil. É uma oportunidade para aqueles que me ou-
vem de visitar Angra dos Reis e participar do Festival 
Internacional de Teatro.

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na próxima sexta-
feira, estaremos em João Pessoa realizando uma dili-
gência da Comissão de Direitos Humanos, da Secretaria 
Especial de Direitos Humanos, através da Ouvidoria, e da 
Coordenação dos Defensores de Direitos Humanos, para 
identificar a questão da violência no nosso Estado.

Verificamos, a cada final de semana, a ocorrência 
de execuções sumárias. Na última semana, no Presídio 
do Roger, houve uma queima de presos. Alguns foram 
mortos na hora, amarrados; outros estão em hospitais, 
alguns em estado gravíssimo. 

Vamos realizar essa diligência em João Pessoa 
para que possamos cobrar das autoridades da Paraíba 
providências para acabar com essas chacinas e com 
essas execuções sumárias. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ACÉLIO CASAGRANDE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB – SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero fazer referência ao nosso Governador do Estado 
de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, que vai 
inaugurar mais uma obra de descentralização ligando 
o Município de Jaguaruna, no sul do Estado, à Praia do 
Camacho. A descentralização leva obras a todos os mu-
nicípios catarinenses por meio de um trabalho feito junto 
a todos os Prefeitos, Presidentes de Câmaras, num Con-
selho que tem o poder de definir as prioridades. 

Também quero fazer uma citação relacionada à 
V.Exa., Sr. Presidente Michel Temer, pela votação, quarta-
feira que vem, dos nossos aposentados, do resgate dos 
aposentados. Tenho certeza de que, a partir de agora, 
vamos estabelecer uma política de muito trabalho, de 
muito esforço para votar os projetos dos aposentados 
do nosso País, que merecem ser resgatados.

Muito obrigado. 
O SR. PAULO ROCHA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. PAULO ROCHA (PT – PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero falar hoje 
sobre o processo legislativo que estamos implemen-
tando. Hoje à noite, acho que o Parlamento brasileiro 
reafirmou uma vez mais sua vocação democrática, sua 
vocação de processar a consolidação da democracia 
no nosso País. Falo da aprovação de tantas propos-
tas, hoje como em outros dias, mas principalmente do 
projeto de lei que corrige uma injustiça de 48 anos em 
relação aos taifeiros das nossas Forças Armadas.

Nosso País passa por um momento importante 
de democracia. Hoje, o Parlamento brasileiro reafirmou 
essa questão. Não foi apenas um projeto de lei, uma lei 
aprovada, mas uma lei que corrige injustiças; portanto, 
que consolida o processo de democracia no Brasil. 

Parabéns a todos os partidos! Parabéns à Mesa 
da nossa Casa! Parabéns principalmente àqueles que 
não baixam a cabeça e continuam insistindo num pro-
cesso de corrigir injustiças! 

Hoje, consolidam-se as páginas do nosso Con-
gresso, da nossa Casa, na medida em que se reafirma 
a democracia e se corrigem injustiças.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a sessão.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
talvez seja necessário mudar para obstrução, ou não 
é necessário?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É bom.
O SR. COLBERT MARTINS – Então o Bloco 

Parlamentar PMDB/PTC modifica a sua posição para 
obstrução, Sr. Presidente.

A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em 
razão do baixo quorum, o Bloco Parlamentar PSB/
PCdoB/PMN/PRB entra em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presi-
dência vai aguardar mais um pouco, porque o quorum 
está aumentando um pouco, não é? (Risos.)

Vamos aguardar. Se conseguirmos votar, em se-
gundo turno, seria extremamente útil, não é?

O SR. ZEZÉU RIBEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o quorum 
está chegando.

Sr. Presidente, quero ressaltar o trabalho desta 
Casa perante o povo brasileiro na construção de polí-
ticas públicas, de legislações em torno do Direito.

Nesses últimos 21 dias, nós aprovamos aqui o Fun-
do da Cultura e a PEC da cultura, a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 150; o Fundo Constitucional da Moradia; 
a Lei da Assistência Técnica para a Agricultura Familiar; 
aprovamos hoje e na semana passada tanto a Política 
Nacional quanto o Fundo, para a questão das mudanças 
climáticas. Isso tudo representa avanços significativos.

Quero registrar um que está em curso, que foi a 
absorção, por parte do Governo e do Relator, da ques-
tão do corte regional ao Fundo Social do Pré-Sal. Quer 
dizer, tratar diferentemente os desiguais é uma questão 
fundamental na construção de um projeto nacional.

O Relator, Deputado Antonio Palocci, absorveu 
essa variável em seu relatório, incluindo isso e a ques-
tão da saúde no âmbito do Fundo, o que me parece 
importantíssimo na construção desta Nação.

Parabéns à Mesa Diretora, à Casa e aos Parla-
mentares brasileiros!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presidên-

cia pede ao Srs. Deputados que venham votar imediata-
mente. Faltam 20 votos aqui para completar o quorum 
necessário para aprovarmos, em segundo turno, uma 
proposta de emenda constitucional. Venham votar.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (DEM – DF. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas está em obstrução.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB – AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero aproveitar a oportunidade para registrar alguns 
dados do Governo do Estado de Alagoas – e acho 
importante que o Brasil saiba disso. Quando o Gover-
nador Ronaldo Lessa assumiu o Governo do Estado, 
num lote de mil crianças, 60 morriam.

No Governo Teotônio Vilela, houve um esforço 
gigante; já assumido isso no final do Governo Ronaldo 
Lessa, o total foi de 28 por mil. Hoje, em 14 cidades do 
Estado de Alagoas, durante 6 meses, não houve sequer 
1 mortalidade de crianças até 5 anos de idade. Agora, 
são 14 mortes por mil no geral. E, o que é melhor, 14 
municípios conseguem, graças a Deus e ao esforço de 
Governo, a não mais ter morte por criança. 

Em 14 cidades, durante 6 meses, não morreu 
uma criança. Isso é importante para o Estado de Ala-
goas. Isso é uma prova do trabalho que está fazendo 
a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas.

Aproveito o momento também, Sr. Presidente, para 
comentar sobre as emendas Parlamentares, que, segun-
do dizem, devem diminuir, porque os Deputados...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço 
a V.Exa. que conclua, porque quero chamar outros 
Deputados. Para concluir, Deputado.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO – Para concluir, 
Sr. Presidente. 

Em Alagoas, Maceió, com emenda de bancada, 
conseguimos fazer um dos melhores centros comerciais 
do Brasil. Para se ter uma ideia, Alagoas foi o Estado que 
mais cresceu nas vendas do comércio. Em âmbito nacional, 
crescemos mais do que a média nacional. Tudo isso graças 
a um esforço da Prefeitura de Maceió junto com o Governo 
Federal no tocante às emendas de bancada.

Imaginem que mais de 5 mil empregos foram gera-
dos na cidade de Maceió e, graças às emendas de ban-
cada, o centro da cidade foi restituído e recuperado.

Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço por sua 
paciência. 

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
para registrar que a Comissão de Orçamento, nesta 
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tarde, aprovou relatório de receita do Senador Romero 
Jucá, dando início à discussão para aprovação do Or-
çamento Geral da União, para o exercício de 2010.

Portanto, Sr. Presidente, através de um amplo 
acordo, fizemos o início da discussão do Orçamento, 
pautando, por conseguinte, a possibilidade de, na pró-
xima semana, podermos, eventualmente, votar o rela-
tório preliminar, iniciando o prazo para apresentação de 
emendas individuais e coletivas de bancada e Comissão 
e concluir ainda este ano a votação do Orçamento.

Portanto, o primeiro passo foi dado. Eu gostaria 
que V.Exa. tomasse conhecimento e anunciasse ao 
restante da Casa que, efetivamente, demos o primeiro 
passo para a aprovação do Orçamento.

A SRA. JÔ MORAES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, visitei a Rádio Itatiaia, emissora 
sediada em Belo Horizonte para conversar com seu Pre-
sidente Emanoel Carneiro sobre a campanha Pratique 
Gentileza, lançada essa semana com outros parceiros.

Em princípio, pode parecer até uma iniciativa sin-
gela, assim como o tema. Mas é de uma importância 
fundamental, nesses tempos de competição desenfre-
ada, onde o importante é ser o vencedor. Tudo virou 
campo de batalha: casa, escola, empresa, rua... Basta 
o semáforo mudar de cor para aquele que está atrás 
do volante avançar contra quem ainda não concluiu a 
travessia ou foi imprudente.

Senhores, estamos perdendo aquele elo que nos 
liga ao que é realmente importante: o outro. E foi este o 
motivo de minha presença na Rádio ltatiaia e também de 
estar aqui, agora. Precisamos aderir a esta campanha. 
Transformá-la num grande movimento de cidadania.

Sejamos, cada um, este polo irradiador, desen-
cadeador desta proposta que traz em seu âmago o 
objetivo de um mundo melhor. É necessário que cada 
um faça a sua parte nesta campanha em prol desta 
virtude atávica, que está adormecida na maioria de nós: 
o sentimento de companheirismo e fraternidade.

Precisamos criar núcleos Pratique Gentileza, em 
toda Minas Gerais, incentivando grupos comunitários, 
movimentos sociais, igrejas, segmentos profissionais, 
casas legislativas... Quantos milhares de acidentes po-
deremos evitar? Quantas brigas, assassinatos?

Talvez seja este o princípio do resgate de nossas 
crianças, nossos jovens. Ainda ontem, o ministro do De-
senvolvimento Social e Combate a Fome, Patrus Manias, 
chamava a atenção para o desânimo que pesa sobre a 
juventude pobre e sem perspectiva de afirmação pes-
soal. Ele falava dessa parcela rebaixada em suas que-

rências, seus desejos, que nem nas escolas encontra 
abrigo, porque não lhes despertam aquele sentimento 
de querer conhecer, saber. Não são instigantes.

Falava desse grande contingente de jovens que 
caminha olhando para o chão, pois alijada de direitos 
e valores. Falava da necessidade de inseri-lo na Inter-
net, num belo e comovente pronunciamento durante o 
Seminário de Comunicação que prefeituras da região 
metropolitana de Belo Horizonte, liderada por Betim, 
está promovendo. Trata-se de uma contribuição para 
a Conferência Nacional de Comunicação.

Pois à fala do nosso Ministro Patrus Ananias eu 
acrescento a necessidade de todos nos unirmos para 
também despertar, exercitar e promover nesses meni-
nos e meninas a virtude da gentileza. E fazer com que 
também sejam irradiadores da campanha ora promo-
vida pela Rádio ltatiaia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a sessão.

O SR. ARNON BEZERRA (PTB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
encontra-se em obstrução.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PT está em obstrução.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PR – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
está em obstrução.

O SR. MILTON BARBOSA (PSC – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
está em obstrução.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido Verde também está em obstrução.

A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco, Sr. Presi-
dente, entra em obstrução.

O SR. ARNON BEZERRA (PTB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
se encontra em obstrução, embora no painel ainda 
conste o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Resulta-
do da votação: 

VOTARAM

Sim:                     285 Sras e Srs. Deputados
Abstenção:             1
Total:                   286 Sras. e Srs. Deputados

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Essa ma-
téria voltará à pauta na próxima terça-feira.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 324/2009 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 28-10-2009 21:17
Encerramento da votação: 28-10-2009 21:41
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Professor Victorio Galli.

O SR. PROFESSOR VICTORIO GALLI (Bloco/
PMDB – MT. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discur-
so.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 
minha preocupação com a falta de critérios e de con-
dições de segurança na utilização de agrotóxicos nas 
lavouras brasileiras.

Os resultados do último Censo Agropecuário 
revelaram que os agrotóxicos estão sendo utilizados 
em 30% das lavouras, mas que apenas parcela dimi-
nuta dos que manipulam os produtos recebeu alguma 
orientação técnica a respeito dos riscos envolvidos no 
processo.

De acordo com levantamento feito pelo IBGE, 
apenas 21% dos produtores que usam agrotóxicos têm 
conhecimento técnico adequado sobre regras básicas 

de segurança. Esse número se torna mais grave ainda 
quando o comparamos com as estatísticas referentes à 
escolaridade no campo: 82% não concluíram o ensino 
fundamental e cerca de 40% são analfabetos.

São números extremamente preocupantes, pois 
revelam não apenas a falta de instrução do homem 
do campo, mas os enormes riscos que todos correm 
– produtores e consumidores – por causa da utilização 
de produtos que podem ser altamente nocivos para a 
saúde humana.

Há relatos de erros primários, como o da confusão 
feita por um agricultor entre defensivos e herbicidas, 
que causou a perda de toda a sua lavoura. Quando 
isso ocorre, confirma-se de forma dramática o fosso 
existente entre a agropecuária empresarial, eficiente 
e capitalizada, e os pequenos produtores familiares, 
carentes de conhecimento e investimentos.



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 59977 

De acordo com o depoimento de pesquisadores 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 
publicado no jornal O Globo (edição de 1º de outubro de 
2009), o uso de agrotóxicos é feito de forma caótica, e 
os produtores correm risco constantemente. Além disso, 
enquanto os grandes agricultores recebem orientação 
direta das multinacionais, os pequenos pagam mais 
caro por produtos que sequer possuem bula.

Verificou-se também a tendência de crescimento 
da agricultura orgânica. Apesar de estar presente em 
apenas 8% das fazendas, o novo sistema já é utilizado 
por 90 mil produtores no País que privilegiam as expor-
tações – isso porque há maior interesse por produtos 
orgânicos nos países desenvolvidos.

Outro dado preocupante diz respeito ao êxodo 
rural. O fenômeno constatado pelo Censo Agropecuário 
indicou migração de jovens para as cidades. Mostraram 
os dados que apenas 16% dos produtores têm até 35 
anos de idade e que 37% têm 55 anos ou mais.

Diante desse quadro complexo, não resta dúvida 
de que são necessárias medidas urgentes por parte 
do Governo no sentido de incentivar o estudo e a qua-
lificação técnica dos produtores rurais.

Somente quando conseguirem agregar maior valor 
à sua produção e obter ganhos significativos de renda, 
os jovens terão estímulo para permanecer trabalhando 
nas lavouras e, assim, dar continuidade à atividade e 
ao conhecimento que herdaram dos pais.

O uso abusivo de agrotóxicos é um sintoma grave 
de desequilíbrio estrutural na agropecuária brasileira e 
precisa ser controlado na sua origem. A contaminação 
dos produtos causa sérios problemas à saúde dos pro-
dutores e da a população em geral. Se nada for feito 
agora, no futuro os danos serão ainda maiores.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra à Sra. Deputada Ana Arraes.
A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, a Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos Deputados tem desenvol-
vido árduo trabalho no sentido de assegurar direitos à 
população e chamar a atenção das autoridades públi-
cas e das companhias privadas para a necessidade de 
se respeitar a legislação e de aprimorá-la. Sabemos 
que a globalização da economia criou uma realidade 
de competitividade empresarial, fundamentada no ne-
oliberalismo, que exacerba o desejo de auferir lucros 
cada vez maiores e se sobrepõe ao comportamento 
ético esperado nas relações de consumo.

Após o final da 2ª Guerra Mundial, foi iniciada a 
aceleração do processo de consumo em grande escala. 
A sociedade de consumo, mediante o oferecimento de 

bens cada vez mais sofisticados, estimulou a ansiedade 
de consumir. Aos poucos, a venda de produtos passou 
a ser incisivamente amparada por um esquema publi-
citário disseminador da ideia de que a felicidade só é 
alcançada através do caminho do consumo. A cada dia 
aparecem nos meios de comunicação de massa novos 
objetos de desejo, criando-se uma cadeia difícil de ser 
rompida: o mercado oferece o produto, provoca-se uma 
necessidade vital de aquisição dele e a população o 
compra indiscriminadamente.

Ao longo das últimas décadas, as consequências 
desse processo tornaram-se claras. Observa-se na 
população efeitos tais como o aumento da obesidade; 
danos à saúde provocados pelo descontrole dos hor-
mônios, por ingestão de toxinas, de metais pesados e 
de outras substâncias nocivas à saúde contidos nos 
alimentos e; também, pela absorção de gases tóxi-
cos oriundos das fábricas, das máquinas; pelo uso de 
medicamentos pouco testados, que provocam efeitos 
colaterais graves; pela exposição à radiação e a ele-
mentos químicos em ambientes de trabalho. Além do 
descontrole financeiro, o consumo excessivo geral-
mente desequilibra a estrutura familiar.

Do ponto de vista do mercado, o importante é o 
aumento da produção e dos lucros. Desde a grande 
depressão de 29 até dias bem recentes, grande parte 
dos governos tinham foco no crescimento do Produ-
to Interno Bruto de seus países. Eles aliaram-se aos 
empresários para obter o crescimento das produções 
e dos lucros. Entretanto, todo esse excesso gerou ao 
planeta estragos de difícil reparação. Destacam-se o 
rompimento da camada de ozônio, provocado pelo 
desmatamento e pela emissão de gases danosos à 
atmosfera; o derretimento das geleiras, que possivel-
mente provocará fenômenos climáticos inusitados; a 
perspectiva de redução da quantidade de água doce 
no mundo; a deterioração do sistema financeiro, en-
tre outros que empobrecem a qualidade de vida da 
população.

Atualmente, a questão da preservação do meio 
ambiente tem tido papel de destaque no cenário in-
ternacional. O assunto tem sido discutido em confe-
rências internacionais, com o objetivo de se encontrar 
uma solução adequada para estancar as produções 
danosas, sem que prejudiquem o desenvolvimento da 
própria localidade. Apesar da disposição de se adotar 
algumas medidas, ainda não foi acolhida uma prática 
de significante resultado para melhorar nossa vida. 
Conforme afirma o escritor uruguaio Eduardo Galea-
no, “não há natureza capaz de alimentar um shopping 
center do tamanho do planeta”.

Na avaliação da maioria das pessoas, cabe ape-
nas às autoridades determinar regras para acabar com 
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a ação danosa do homem sobre o meio ambiente. En-
tretanto, quero ressaltar que, para obtermos mudanças 
significativas, é necessário um grupamento operativo 
de unidades de diferentes tipos. Toda conquista vem 
de uma luta, e cada cidadão tem sua parcela de contri-
buição a dar. Entidades voltadas para a ecologia, para 
a defesa dos consumidores, instituições governamen-
tais e órgãos de abrangência mundial vêm desenvol-
vendo trabalhos no sentido de orientar a população 
quanto a ações que podem ser realizadas no dia a 
dia e que vão contribuir para melhorar a qualidade de 
vida de todos.

Exemplos disso são as campanhas de consumo 
responsável, que buscam mostrar à população a im-
portância de se acabar com o desperdício de água e 
energia elétrica, bens que sofrem risco de escassear: 
as informações divulgadas acerca do uso de sacolas 
plásticas, confeccionadas com produtos não degradá-
veis; os pedidos feitos no sentido de economizar papel, 
cuja fabricação se dá a partir da derrubada de árvores; 
e as informações divulgadas a respeito dos perigos do 
consumo excessivo de alimentos industrializados ou 
cultivados à base de agrotóxicos. Tudo pode ser me-
lhorado com o consumo responsável. 

Então, numa ponta estão os consumidores, na 
outra, os fabricantes, que, para alimentar os consumi-
dores e os próprios lucros, adotam procedimentos que 
ofertem resultados imediatos, sem avaliar os danos que 
podem causar ao meio ambiente, ao sistema financei-
ro, à instituição da família, à saúde da população e a 
outros segmentos.

Assim, pequenos gestos podem representar um 
caminho em direção a uma melhora importante dos 
problemas mencionados se forem praticados por uma 
quantidade significativa de pessoas, representando tam-
bém uma maneira de pressionar as autoridades, para 
que tomem atitudes no sentido de informar a população 
sobre a necessidade do consumo responsável e alertar 
para o fato de que o consumo desenfreado não desen-
cadeia o desenvolvimento sustentável a longo prazo, 
e sim o enriquecimento de poucos em detrimento da 
boa qualidade de vida da massa populacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Marco Maia.
O SR. MARCO MAIA (PT – RS. Pela ordem. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, cidadãos que assistem a esta ses-
são da Câmara dos Deputados, minhas cordiais sau-
dações.

Faço questão de ocupar esta tribuna para saudar 
a passagem deste dia 28 de outubro, Dia do Servidor 
Público, data instituída pelo Presidente Getúlio Vargas, 

em 1943. Quero transmitir aos milhares de servidores 
públicos federais, estaduais, municipais, da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal e de todo o Brasil 
meu sincero reconhecimento ao importante trabalho 
que realizam. Trabalho este que está no nome da pró-
pria profissão, qual seja a de ser um servidor da Pá-
tria, que se coloca à disposição de qualquer cidadão, 
independentemente da sua condição social ou econô-
mica, para lhe oferecer atendimento que lhe permita 
bem usufruir dos serviços que os Poderes Públicos 
disponibilizam à população.

Aproveito esta oportunidade para também des-
tacar o trabalho de reorganização e de requalificação 
dos serviços públicos federais que vem sendo imple-
mentado pelo Governo do Presidente Lula, o que se 
tornou uma das marcas da sua gestão.

Depois da tese do Estado mínimo, preconizada e 
implementada por muitos governos, através de priva-
tizações e da desvalorização salarial dos servidores, 
o que levou a um forte processo de precarização dos 
serviços públicos no Brasil, vivemos um momento de 
recuperação da máquina pública federal. E para que 
volte a atender as demandas exigidas pela maioria da 
população, o Governo Lula tem agido prioritariamente 
em 2 frentes: na contratação de pessoal, através da 
realização de concursos públicos, e na qualificação e 
valorização dos servidores.

Eu mesmo tive a honra de ser Relator da me-
dida provisória, depois transformada em projeto de 
lei, que criou o subsídio para as carreiras de Estado 
e que representou um avanço significativo no trata-
mento e na valorização dos nossos servidores públi-
cos federais.

A contratação de servidores através de concursos 
com regras transparentes e iguais para todos fortalece 
a democracia, expande a capacidade de implementa-
ção de políticas públicas federais e recupera a força 
de trabalho perdida. Essa recomposição deve estar 
concentrada nas áreas prioritárias para o desenvol-
vimento do País e vinculada à prestação de serviços 
ao cidadão. 

Em que pesem as críticas de que o Governo esta-
ria promovendo o inchaço da máquina pública federal, 
posiciono-me da seguinte forma: de janeiro de 2003 
a maio deste ano, houve a ampliação de 57.100 ser-
vidores civis ativos, somente 11% a mais que o quan-
titativo existente em janeiro de 2003. Esse acréscimo 
é inferior ao aumento do emprego formal no País no 
período, que foi de 39%. O total de servidores em 2009 
é similar ao do ano de 1997, representando, portanto, 
uma recuperação do nível de servidores públicos à 
disposição do cidadão e da sociedade brasileira.
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No que se refere à política de pessoal, a atuali-
zação e revisão dos planos de carreiras e dos benefí-
cios dos servidores e a compatibilização dos salários 
às responsabilidades exigidas para cada cargo é uma 
construção permanente e, portanto, exige muito diálo-
go. Nesse sentido, as entidades representativas dos 
servidores públicos federais, seus sindicatos, federa-
ções e a Confederação dos Trabalhadores no Serviço 
Público Federal vêm construindo e contribuindo para 
uma agenda positiva com o Governo Federal, no sen-
tido de constituir uma nova relação dos servidores 
público com o Estado brasileiro.

É óbvio que nem todos os problemas foram re-
solvidos em relação aos serviços públicos e aos seus 
servidores. Há ainda muitas dívidas a serem quitadas 
e necessidade de muitos outros investimentos, mas 
tenho a certeza de que os serviços públicos federais 
no Brasil vivem um momento melhor. Isso porque o 
Governo do Presidente Lula vê os servidores públicos 
como trabalhadores cruciais para o sucesso na imple-
mentação de suas políticas públicas.

Sr. Presidente, destaco também os trabalhos 
da Câmara dos Deputados no que se refere ao tra-
tamento que vem dando, ao longo dos últimos anos, 
aos temas que envolvem os interesses dos servidores 
públicos, promovendo discussões, votando e aprovan-
do matérias que dialogam com os seus interesses. 
Aqui aprovamos os índices de reajustes dos salários, 
a realização de dezenas de concursos públicos, mu-
danças e novos planos de carreiras e ajustes em di-
versos benefícios. Sou testemunha de que a grande 
maioria dos Parlamentares desta Casa tem a plena 
compreensão da importância do trabalho dos servi-
dores públicos para o País e presta a eles o devido 
reconhecimento.

Senhoras e senhores, infelizmente, não posso 
encerrar esta intervenção sem lamentar o fato de que 
o otimismo que tenho em relação ao presente e ao 
futuro dos servidores públicos federais não possa ser 
compartilhado muitas vezes com outros servidores 
públicos de Estados e Municípios. 

O processo de precarização e de desvalorização 
dos serviços públicos que a esfera federal viveu no 
passado, na gestão do Governo do Presidente Lula, 
não se repete. Portanto, nós precisamos, aqui, conti-
nuar lutando para que os servidores públicos possam 
ser valorizados em todas as esferas de Poder, sejam 
no Poder Público Federal, seja nos Poderes Públicos 
Estaduais e Municipais.

Não há como querer qualificar os serviços públi-
cos e, por consequência, a gestão pública, implemen-
tando políticas de arrocho salarial, sem realizar con-
cursos, desrespeitando os profissionais que exercem 

as funções públicas, como estamos vendo em alguns 
Estados brasileiros. Coloco-me à disposição desses 
trabalhadores para colaborar na sua luta pelo devido 
reconhecimento que merecem receber.

Por fim, senhoras e senhores, quero render mi-
nha homenagem aos servidores da Câmara dos De-
putados, com os quais compartilho o desempenho 
de minhas funções legislativas. Sou testemunha da 
dedicação, do empenho e do profissionalismo desses 
homens e mulheres cujo trabalho é imprescindível para 
o bom funcionamento desta Casa. Muito obrigado a 
todos vocês servidores da Câmara dos Deputados 
pelo seu trabalho. E não tenho dúvida, Presidente 
Michel Temer, de que a Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados saberá, no próximo período, tomar 
as medidas necessárias para recuperar, valorizar, 
reconstituir o bom andamento da Casa, valorizando 
os servidores da Câmara dos Deputados; em alguns 
casos já têm inclusive diferenças e defasagens sa-
lariais em relação a outros Poderes da União, fruto 
também do trabalho realizado por esta Casa, que 
concedeu e que ajudou na concessão de reajustes 
para os servidores do Tribunal de Contas, para os 
servidores do Executivo e de outros Poderes. Então 
a Mesa Diretora da Câmara, sem dúvida nenhuma, 
saberá, a seu tempo, valorizar, reconstruir e recons-
tituir, inclusive, os vencimentos dos trabalhadores do 
Legislativo brasileiro. 

Encerro reafirmando que o reconhecimento quan-
to à importância do papel do servidor público para o 
País é uma obrigação de todas as esferas de Poder. É 
a primeira condição para que se tenha uma máquina 
pública profissionalizada, bem formada, com pesso-
as satisfeitas, prestando serviços da melhor qualida-
de, enfim, transformando os serviços prestados pelo 
Estado em serviços de excelência para os cidadãos 
brasileiros.

Viva o Dia do Servidor Público!
Muito obrigado.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando 
que amanhã, quinta-feira, dia 29, às 11h, no plenário 
da Câmara dos Deputados, haverá sessão do Con-
gresso Nacional destinada à apreciação de projeto 
de lei do Congresso Nacional. Lembro também que 
foi convocada sessão solene do Congresso Nacional, 
às 11h, no plenário do Senado Federal, destinada a 
homenagear os 150 anos do nascimento do jurista 
Clóvis Beviláqua.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-
RECEM MAIS OS SRS.:
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MARANHÃO

Ribamar Alves PSB PSB PCdoB PMN PRB
Total de Maranhão: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco: 2

MINAS GERAIS

Elismar Prado PT 
Total de Minas Gerais: 1

RIO DE JANEIRO

Edmilson Valentim PCdoB PSB PCdoB PMN PRB
Total de Rio de Janeiro: 1

SÃO PAULO

Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PMDB PTC
Dalva Figueiredo PT 
Janete Capiberibe PSB PSB PCdoB PMN PRB
Total de Amapá: 3

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PMDB PTC
Wladimir Costa PMDB PMDB PTC
Total de Pará: 2

RONDÔNIA

Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 1

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PSB PCdoB PMN PRB
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PSB PCdoB PMN PRB
Domingos Dutra PT 

Nice Lobão DEM 
Professor Setimo PMDB PMDB PTC
Total de Maranhão: 4

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB PMDB PTC
Total de Piauí: 1

PARAÍBA

Major Fábio DEM 
Rômulo Gouveia PSDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Charles Lucena PTB 
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 2

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Jorge Khoury DEM 
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Leonardo Monteiro PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 7

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PSB PCdoB PMN PRB
Lelo Coimbra PMDB PMDB PTC
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Chico Alencar PSOL 
Cida Diogo PT 
Eduardo Lopes PRB PSB PCdoB PMN PRB
Filipe Pereira PSC 
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Paulo Rattes PMDB PMDB PTC
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Silvio Lopes PSDB 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 11

SÃO PAULO

Beto Mansur PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Total de São Paulo: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PMDB PTC
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Andre Zacharow PMDB PMDB PTC
Angelo Vanhoni PT 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Takayama PSC 
Total de Paraná: 5

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PSB PCdoB PMN PRB
Cláudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PMDB PTC
Nelson Proença PPS 
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro 
a sessão, convocando para amanhã, quinta-feira, dia 
29 de outubro, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA 
SESSÃO ORDINÁRIA 

DEBATES 
E 

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS OU RECURSOS 

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.310/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza o Conselho Cultural Educativo Comunitário (CON-
CEC) a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009

Nº 1.329/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à RADIOFÔNICA.COM MARKETING 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Horizontina, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009

Nº 1.455/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão Cultural e Comunitária 
Nossa Senhora do Caravágio a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Anta Gorda, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009

Nº 1.463/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Dois Mil para o Desenvolvimento So-
cial, Cultural e Artístico de Roque Gonzales a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Roque Gonzales, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009

Nº 1.485/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Central de Eventos, Promoções e 
Marketing Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Ca-
pão do Leão, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009
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Nº 1.519/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Cultura de Arvorezinha Ltda-
me para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Fontoura Xavier, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10/2009

Nº 1.571/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Seriense – ASCOSER 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Sério, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009

Nº 1.604/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária São 
Sebastião a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município de Choró, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009

PROJETO DE LEI

Nº 4.440/2001 (Nilson Mourão) – Dispõe sobre a pro-
priedade de imóveis rurais por pessoas estrangeiras na 
Amazônia Legal brasileira, e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009

Nº 1.927/2003 (Fernando de Fabinho) – Acrescenta dis-
positivo à Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, para 
isentar as empresas de transporte coletivo urbano munici-
pal e transporte coletivo urbano alternativo da Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE.
Apensados: PL nº 424/2007 (Sérgio Brito ) PL nº 
5.311/2005 (Gustavo Fruet ) PL nº 785/2007 (Bar-
bosa Neto ) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 48/2007 (Neilton Mulim) – Dá nova redação ao 
inciso V do art. 53, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, Estatuto da Criança e do Adolescente.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 3.947/2008 (Poder Executivo) – Cria cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Supe-
riores – DAS destinados ao Gabinete de Segurança 
Institucional e ao Ministério da Justiça.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 3.948/2008 (Poder Executivo) – Cria cargos de 
Técnico de Laboratório e de Auxiliar de Laboratório no 
Quadro de Pessoal Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009

Nº 4.488/2008 (Alexandre Silveira) – Denomina SE-
BASTIÃO DA CUNHA E CASTRO, a BR-356, trecho 
entre as cidades de Ervália à Muriaé, Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 1.711/2007 (Senado Federal) – Altera a Lei nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, para condicionar 
a pavimentação de vias urbanas à prévia implantação 
das redes de infra-estrutura urbana básica, e dá ou-
tras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

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, § 1º do RICD).

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 4.404/2004 (Fernando de Fabinho) – Autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal da Re-
gião de Feira de Santana.
ÚLTIMA SESSÃO: 29-10-2009

Nº 5.782/2005 (Eduardo Gomes) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal do Bico do 
Papagaio, com sede na cidade de Augustinópolis, no 
Estado do Tocantins, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 29-10-2009

Nº 5.966/2005 (Wellington Fagundes) – Autoriza o 
Poder Executivo a instituir o Campus Universitário de 
Chapada dos Guimarães da Universidade Federal de 
Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 29-10-2009

Nº 6.560/2006 (Paulo Pimenta) – Dispõe sobre a 
transformação do Centro Federal de Educação Tecno-
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lógica de Bento Gonçalves em Universidade Federal 
Tecnológica da Serra Gaúcha – UFTSG, e dá outras 
providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 6.973/2006 (Eduardo Cunha) – Dispõe sobre a 
criação de uma universidade federal no Município de 
Duque de Caxias.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 6.978/2006 (Wladimir Costa) – Dispõe sobre a 
criação de uma universidade federal no Município de 
Barcarena.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 7.281/2006 (Sarney Filho) – Autoriza o Poder Exe-
cutivo a instituir a Universidade Federal na Baixada 
Maranhense.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 367/2007 (Inocêncio Oliveira) – Dispõe sobre a 
criação da Universidade Federal Rural da Mata Sul, no 
Estado de Pernambuco, e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 369/2007 (Inocêncio Oliveira) – Dispõe sobre a 
criação da Fundação Universidade Federal do Agreste, 
no Estado de Pernambuco, e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009

Nº 960/2007 (Lira Maia) – Autoriza a criação do Cen-
tro Federal de Educação Tecnológica do Sul do Pará 
– CEFET, com sede no Município de Marabá, Estado 
do Pará, e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 1.072/2007 (Silvinho Peccioli) – Cria o Fundo Na-
cional de Amparo às Santas Casas de Misericórdia, 
destinando-lhe parte da arrecadação dos tributos fede-
rais incidentes sobre o fumo e as bebidas alcoólicas.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 1.346/2007 (Jurandy Loureiro) – Autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Escola Técnica Federal do Pe-
tróleo na Região Norte do Estado do Espírito Santo, 
no Município de São Mateus.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 1.392/2007 (Vilson Covatti) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal do Norte do 

Rio Grande do Sul – UNINORTE com sede em Fre-
derico Westphalen.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 1.404/2007 (Jusmari Oliveira) – Dispõe sobre a 
transformação da Unidade de Ensino Descentralizado – 
UNED – Barreiras / CEFET – BA em Centro Federal de 
Educação Tecnológica – CEFET de Barreiras – BA.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 2.124/2007 (Otavio Leite) – Institui mecanismo tri-
butário através do Imposto de Renda Pessoa Física, 
para fins de estimulo à aquisição de casa própria por 
contribuinte, desde que, exclusivamente destinada 
para sua moradia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 2.517/2007 (Senado Federal – Papaléo Paes) – 
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Construção Naval do Município de Santa-
na, no Amapá.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 2.672/2007 (Senado Federal – Expedito Júnior) 
– Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Ouro Preto do Oeste, no Estado de Ron-
dônia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 2.724/2007 (Senado Federal – Marconi Perillo) 
– Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Anápolis, no Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009

Nº 2.936/2008 (Senado Federal – Marconi Perillo) 
– Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Uruaçu, no Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009

Nº 3.240/2008 (Senado Federal – Cícero Lucena) 
– Autoriza o Poder Executivo a transformar a Escola 
Agrotécnica Federal de Sousa, no Estado da Paraíba, 
em Centro Federal de Educação Tecnológica de Sou-
sa (Cefet/Sousa).
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 266/2005 (Zequinha Marinho) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento de Tucu-
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ruí e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento 
Integrado de Tucuruí.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-2009

Nº 421/2008 (Carlos Souza) – Autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrre-
gião do Rio Preto da Eva, Estado do Amazonas, assim 
como instituir o Programa Especial de Desenvolvimento 
Integrado dessa Microrregião.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 423/2008 (Carlos Souza) – Autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrregião 
de Juruá, Estado do Amazonas, assim como instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado 
dessa Microrregião.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 428/2008 (Carlos Souza) – Autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrregião 
do Alto Solimões, Estado do Amazonas, assim como 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento In-
tegrado dessa Microrregião.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 2.263/1991 (ELIAS MURAD) – Proíbe a venda de 
tinta, em embalagem tipo “spray”, para menores de 
dezoito anos, define e pune o crime de pichação e a 
contravenção penal de venda ilegal dessa tinta.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-11-2009

Nº 1.707/1996 (João Pizzolatti) – Tipifica a conduta 
de “pichar” ou pintar coisa alheia sem o consentimen-
to do proprietário.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-11-2009

Nº 2.039/1996 (Ricardo Izar) – Restringe a venda de 
tintas e colas inflamáveis a menores de 18 anos.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-11-2009

Nº 2.847/2000 (Darcísio Perondi) – Altera o parágra-
fo único do art. 2º, os §§ 3º e 5º do art. 121, o inciso I 

do art. 122 e acrescenta o § 2º ao art. 123, da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

Nº 6.697/2006 (Luci Choinacki) – Equipara a mulher 
que exerce atividade pesqueira e marisqueira artesanal 
em regime de economia familiar ao pescador artesanal, 
para efeitos previdenciários e de seguro-desemprego, 
e altera o Decreto-Lei nº 221, de 1967 e as Leis nºs 
10.779, de 2003; 8.212, de 1991 e 8.213, de 1991.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-2009

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 LEI

Nº 6.226/2009 (Mendonça Prado) – Acrescenta o 
art. 226-B ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, para prever tratamento 
químico hormonal de contenção da libido nos casos 
que especifica.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-11-2009

Nº 6.233/2009 (Maurício Trindade) – Dispõe sobre 
a obrigatoriedade da instalação do Centro Integrado 
de Planejamento Familiar – CIPF nos municípios com 
mais de cem mil habitantes.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-11-2009

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI

Nº 5.969/2005 (Wellington Fagundes) – Autoriza o Po-
der Executivo a transformar o Campus Universitário de 
Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso 
(CUR-UFMT) em Universidade Federal da Região Sul 
de Mato Grosso e dá outras providências.

Nº 7.582/2006 (José Otávio Germano) – Institui a 
concessão de bolsas de estudo em cursos de gradu-
ação e pós-graduação aos membros dos órgãos de 
segurança pública constantes do art. 144 da Consti-
tuição Federal.

Nº 25/2007 (Vicentinho) – Autoriza o Poder Executivo a 
criar a Universidade Tecnológica de Hortolândia/SP.
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Nº 68/2007 (Felipe Bornier) – Dispõe sobre isenção 
do pagamento de taxas em processos seletivos realiza-
dos por órgãos e entidades da administração pública a 
quem doar sangue voluntariamente ou que seja doador 
de órgãos, nas condições que especifica.

Nº 2.938/2008 (Senado Federal – Paulo Paim) – Auto-
riza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal 
de Construção Naval do Município de Rio Grande, no 
Rio Grande do Sul.

Nº 3.224/2008 (José Airton Cirilo) – Autoriza o Poder Exe-
cutivo a instituir Escolas Técnicas Federais com sede nas 
cidades de Aracati e Pentecoste, no Estado do Ceará.

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI

Nº 1.799/1999 (Milton Monti) – Altera a redação do art. 30, 
inciso I, alínea b da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para prorrogar o prazo de recolhimento das contribuições 
previdenciárias de responsabilidade das empresas.

Nº 3.207/2000 (Ricardo Barros) – Altera a redação 
da alínea b, do inciso I, do art. 30 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, que “dispõe sobre a organização 
da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá 
outras providências”.

Nº 5.645/2001 (Neuton Lima) – Altera a redação dos 
arts. 12, 13 e 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
e o art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 
unificar a data de recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e da contribuição previdenciária.

Nº 1.133/2003 (Milton Cardias) – Dá nova redação à 
alínea b, do inciso I , do art. 30, da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, para determinar que o recolhimen-
to da contribuição previdenciário seja efetuado no dia 
sete do mês seguinte ao da competência.

ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, a 
seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI

Nº 4.085/2008 (Maria Lúcia Cardoso) – Altera a Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi-
go de Trânsito Brasileiro, para obrigar o uso de vidros 
refletivos em veículos de transporte coletivo.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009

Dia 29, 5ª-feira

15:00 MIGUEL MARTINI (PHS – MG)
15:25 MÁRIO NEGROMONTE (PP – BA)

Dia 30, 6ª-feira

10:00 DR. TALMIR (PV – SP)
10:25 FÁBIO SOUTO (DEM – BA)
10:50 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
11:15 CELSO RUSSOMANNO (PP – SP)
11:40 ANTONIO CRUZ (PP – MS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES 
I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

DIA 29-10-2009
LOCAL: Plenário a definir
HORÁRIO: 10h

Audiência Pública:

“PISO SALARIAL DOS PROFESSORES E O TRANS-
PORTE ESCOLAR”

(Requerimento n.º 553/09 da Deputada Dalva Figuei-
redo).

EXPOSITORES:

1. DANIEL SILVA BALABAN – Presidente da Fundação 
Nacional de Desenvolvimento da Educação;

2. FRANCISCO DAS CHAGAS – Secretário Executivo 
Adjunto do MEC

3. AÍLDO SILVA – Presidente do Sindicato dos Servi-
dores Públicos da Educação no Amapá; e

4. CONCEIÇÃO CORRÊA MEDEIROS – Presidente 
da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Edu-
cação no Amapá.

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-11-09 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.177/09 – Do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE), no Município de 
Altamira, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 

EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 
(DIA 30-10-2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.961/05 – Do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “altera dispositivos da Lei 
nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. (Apensado: PL nº 
654/2007) 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.867/09 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “regulamenta a participação de crianças 
e adolescentes nos meios de comunicação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 29/07 – Do Sr. Paulo Bornhau-
sen – que “dispõe sobre a organização e exploração 
das atividades de comunicação social eletrônica e dá 
outras providências”. (Apensados: PL nº 70/2007, PL 
nº 332/2007 e PL nº 1.908/2007) 
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 1 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 133/09 Do Sr. Bonifácio de An-
drada – (PL nº 679/2007) – que “requer, na forma re-
gimental, ouvido o Plenário, a criação de uma Subco-
missão para estudar a matéria constante no Projeto 
de Lei nº 679/2007 – que consolida a legislação am-
biental brasileira”. 

REQUERIMENTO Nº 134/09 Do Sr. Bonifácio de An-
drada – (PL nº 5.139/2009) – que “requer, na forma 

regimental, ouvido o Plenário, a criação de uma Sub-
comissão Especial para estudar a matéria constante 
constante no Projeto de Lei nº 5.139/2009 – que disci-
plina a ação civil pública e dá outras providências”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

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 
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 Nº 5.245/09 – Do Poder Executivo 
– (AV nº 293/2009) – que “dispõe sobre a concessão 
de Bônus Especial de Desempenho Institucional – 
BESP/DNIT aos servidores do Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Eliseu Padilha (PMDB-RS), pela constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa deste, com 
emenda, e das Emendas de Plenário de nºs 2 e 3; e 
pela divisão, em proposições separadas, dos arts. 6º 
e 7º (primeira proposição), 8º (segunda proposição) e 
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9º a 13 (terceira proposição) do projeto, bem como da 
Emenda de Plenário nº 1, nos termos do art. 57, III, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Discutiram a matéria os Deputados João Campos, Gerson 
Peres e Antonio Carlos Pannunzio, em 13-10-2009.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 200/89 – Do 
Senado Federal – Itamar Franco – (PLS nº 198/1989) 
– que “dispõe sobre os requisitos para o exercício dos 
cargos de diretoria e presidência do Banco Central 
do Brasil” (Apensados: PLP nº 3/1991, PLP nº 7/1995 
(Apensados: PLP nº 12/1995, PLP nº 16/1995 e PLP 
nº 33/1995), PLP nº 40/1995, PLP nº 108/1996, PLP nº 
109/1996, PLP nº 188/2001, PLP nº 32/2003, PLP nº 
38/1991, PLP nº 67/1995 (Apensado: PLP nº 348/2006), 
PLP nº 106/1996, PLP nº 142/2004, PLP nº 261/2007, 
PLP nº 262/2007 e PLP nº 281/2008) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do PLP nº 12/1995, 
do PLP nº 16/1995, do PLP nº 33/1995, do PLP nº 
348/2006, do PLP nº 3/1991, do PLP nº 38/1991, do 
PLP nº 7/1995, do PLP nº 40/1995, do PLP nº 67/1995, 
do PLP nº 106/1996, do PLP nº 108/1996, do PLP nº 
109/1996, do PLP nº 188/2001, do PLP nº 32/2003, 
do PLP nº 261/2007, do PLP nº 262/2007, do PLP nº 
281/2008 e do PLP nº 142/2004, apensados. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 864/01 – 
do Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – que “dispõe sobre a validação dos atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 2.079-
77, de 25 de janeiro de 2001, que “Dispõe sobre o 
pagamento dos militares e dos servidores públicos do 
Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e 
fundações, bem como dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista e de 
suas subsidiárias, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Regis 
de Oliveira, em 15-7-2009. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 5-8-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.667/08 – Da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG nº 86/2007) – que “acres-
centa o art. 310-A ao Código Penal com vistas a punir 
a conduta dos chamados “testas-de-ferro””. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 3.770/08 – Da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG nº 87/2007) – que “altera 
o art. 328 do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.
Vista conjunta aos Deputados João Campos, Luiz 
Couto e Regis de Oliveira, em 24-6-2009. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 1º-7-2009. 
Discutiram a matéria os Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, José Eduardo Cardozo e Eliseu Padilha. Sus-
pensa a discussão por acordo, em 26/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.356/09 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“acrescenta o art. 363-A à Lei nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965, que “institui o Código Eleitoral””. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 47/91 – Do 
Sr. Francisco Dornelles – que “dispõe sobre o Sistema 
Financeiro Nacional” (Apensados: PLP nº 117/1992, 
PLP nº 61/2003, PLP nº 37/1999, PLP nº 129/2004 
(Apensado: PLP nº 161/2004), PLP nº 138/2004 e 
PLP nº 143/2004) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, 
do PLP nº 117/1992, do PLP nº 37/1999, do PLP nº 
61/2003, do PLP nº 129/2004, do PLP nº 138/2004, do 
PLP nº 143/2004 e do PLP nº 161/2004, apensados. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 246/05 – Do 
Sr. Celso Russomanno – que “estabelece requisitos 
para a concessão, por instituições públicas, de finan-
ciamento, crédito e benefícios similares”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

Vista ao Deputado José Genoíno, em 25-8-2009. 

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-
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 174/09 – Da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados – que “altera os 
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arts. 66, 82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, modificando o horário de funcionamento 
das sessões ordinárias do Plenário”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pan-
nunzio, Colbert Martins, Efraim Filho, José Eduardo 
Cardozo e José Genoíno, em 11-8-2009. 

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 so-
bre a privatização das Colônias Agrícolas, Industriais e das 
Casas de Albergado”. (Apensado: PL nº 2.003/1999) 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL nº 2.003/1999, 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, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 4-3-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.982/03 – Do Sr. Eduardo Val-
verde – que “regulamenta a assistência judiciária inter-
nacional 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 CAR-
NEIRO.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, das 
Emendas da Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado e das Subemendas da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

PROJETO DE LEI Nº 3.169/04 – Da Sra. Rose de Freitas 
– que “cria o Monumento Natural da Pedra do Penedo, 
no Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo”.
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 – Do Sr. Marcelo Bar-
bieri – que “modifica a Consolidação das Leis do Tra-
balho para dispor sobre a execução trabalhista e a 
aplicação do princípio da desconsideração da perso-
nalidade jurídica”. (Apensados: PL nº 5.328/2005 e PL 
nº 870/2007) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL nº 5.328/2005, apensado, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio; e pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição 
do PL nº 870/2007, apensado. 

Vista ao Deputado Efraim Filho, em 7-5-2009. 

Os Deputados Luiz Couto e Regis de Oliveira apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.393/05 – Do Sr. Mário Negro-
monte – que “altera a Lei nº 7.418, de 16 de dezem-
bro de 1985, o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 
1940 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
emendas, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. 

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 3.622/08 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “torna imprescritível a pretensão punitiva 
relativa a crimes hediondos”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

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. 
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C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.129/90 – Do Senado Federal 
– FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS nº 123/1989) – 
que “estabelece diretrizes para uma Política Nacional 
de Habitação Rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da 
Emenda 2 da Comissão de Desenvolvimento Urbano 
e das Emendas 1 a 5 da Comissão de Finanças e Tri-
butação, com substitutivo; e pela constitucionalidade, 
injuridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição da Emenda 1 da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 11-
11-2008.

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 7-4-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – Do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Geraldo Pudim (PMDB-RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 3-6-2008. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado.

PROJETO DE LEI Nº 7.100/06 – Do Senado Federal-
Sérgio Zambiasi – (PLS nº 341/2005) – que “altera 
os arts. 48 e 103 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, com a finalidade de instituir, dentre os objetivos 
do crédito rural, o estímulo à substituição da cultura 
do tabaco por atividades alternativas, e de conceder, 
pelo Poder Público, incentivos especiais ao proprietário 
rural que substituir a cultura do tabaco por atividades 
alternativas”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda redacional, e 
do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, José 
Maia Filho, Marcelo Ortiz e Regis de Oliveira, em 30-
6-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.337/06 – Do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS nº 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 CAR-
NEIRO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.

Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 5-5-
2009.

PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – Do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS nº 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 nº 7.384/2006) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste e do PL nº 7.384/2006, apensado.

Vista ao Deputado Valtenir Pereira, em 4-3-2008. 

O Deputado Roberto Magalhães apresentou voto em 
separado em 21-5-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – Do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS nº 286/2006) – que “institui o Dia 
Nacional de reflexão do “Cantando as Diferenças”” 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 10-4-2008. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15-4-2008. 

Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Flávio Dino, 
Antonio Carlos Pannunzio e Magela, em 30-4-2009.

PROJETO DE LEI Nº 5.139/09 – Do Poder Executivo 
– que “disciplina a ação civil pública para a tutela de 
interesses difusos, coletivos ou individuais homogêne-
os, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, das 
emendas apresentadas nesta Comissão ao projeto 
de nºs 2, 4 a 7, 9 e 10 e ao Substitutivo do relator de 
nºs 3, 40, 58 e 95, com substitutivo, e pela rejeição 
das demais emendas; pela inconstitucionalidade das 
Emendas ao Projeto de nºs 1 e 11. 
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/96 – Do Sr. Ricardo Barros 
– que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que “dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no artigo 
175 da Constituição Federal, e dá outras providências””. 
(Apensados: PL 2184/1996 e PL 2185/1996) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Defesa do Consumidor, do PL nº 2.184/1996 e do PL 
nº 2.185/1996, apensados, com emendas. 

Vista conjunta aos Deputados Paes Landim e Roberto 
Magalhães, em 16-4-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – Do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados: 
PL nº 1.596/2003 e PL nº 6.081/2005) 
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 
nº 1.596/2003 e do PL nº 6.081/2005, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Mendon-
ça Prado, em 12-3-2009. 

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 02-4-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.442/00 – Dos Srs. Gilmar Ma-
chado e Walter Pinheiro – que “altera os dispositivos 
da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da Emen-
da da Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 3.478/00 – Do Sr. Paulo Paim – 
que “altera a redação do inciso II, do artigo 202 da Lei 
nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. (Apensados: PL nº 
3.529/2000 e PL nº 3.572/2000) 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; e pela inconstitucionalidade do PL nº 
3.529/2000 e do PL nº 3.572/2000, 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 nº 599/2003 
e PL nº 1.415/2003 (Apensado: PL nº 1.690/2007)) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, 
do PL nº 599/2003, do PL nº 1.415/2003 e do PL nº 
1.690/2007, 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 nº 7.345/2002) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
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 nº 7.345/2002, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 544/03 – Do Sr. Nelson Marque-
zelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem linfática 
manual nos hospitais públicos, contratados, conveniados 
e cadastrados do Sistema Único de Saúde – SUS “.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Ricardo Barros, em 16-4-2009. 

O Deputado Ricardo Barros apresentou voto em se-
parado em 29-4-2009. 

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 transporte 
rodoviário intermunicipal e interestadual”. (Apensados: PL 
nº 1.758/2003, PL nº 2.722/2003, PL nº 2.879/2004, PL 
nº 2.907/2004, PL nº 3.528/2004 e PL nº 5.132/2005)
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de Segu-
ridade Social e Família, do PL nº 1.758/2003, do PL nº 
2.722/2003, do PL nº 2.879/2004, do PL nº 2.907/2004, do 
PL nº 3.528/2004 e do PL nº 5.132/2005, apensados.
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Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24-6-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 – Do Sr. Neucimar Fraga 
– que “fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória 
do Tribunal de Contas da União realizada em obras e 
edificações e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela injuridicidade deste e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 28-10-2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.831/03 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
nas instituições de ensino do País”. (Apensado: PL nº 
3.230/2004) 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura, com subemendas, e do PL nº 
3.230/2004, apensado, com emendas. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 4-3-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.084/03 – Do Sr. Paes Landim 
– que “institui política para aproveitamento de jovens 
dispensados do serviço militar obrigatório e de treina-
mento em trabalho para primeiro emprego”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
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 nº 2.688/2003) 
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 nº 2.688/2003, apensado, com 
substitutivo. 

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 LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Gerson Peres, em 10-3-2009. 

Os Deputados Gerson Peres e Hugo Leal apresenta-
ram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – Do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera o inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 7-7-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 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 2-4-2009. 

Os Deputados Antonio Carlos Biscaia, Celso Russomanno 
e Sandra Rosado apresentaram votos em separado.

PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – Do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle 
externo”.
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.605/05 – Da Sra. Gorete Pe-
reira – 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. 
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Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Luiz 
Couto, em 5-8-2009. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 24-9-2009. 

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 6.246/05 – Da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 18-12-2007.

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 7-2-2008. 

Adiada a votação por falta de quorum, em 28-10-2009.

PROJETO DE LEI Nº 6.303/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a ementa do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 11-
8-2009.

PROJETO DE LEI Nº 7.233/06 – Da Sra. Perpétua 
Almeida – que “altera o art. 69 e o item 6 do Anexo II 
– Sinalização, da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a tra-
vessia de pedestres em passagem sinalizada”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17-6-2008. 

PROJETO DE LEI Nº 28/07 – Do Sr. Edinho Bez – que 
“altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, para 
prorrogar a vigência das sanções relativas ao descum-
primento da Lei de Responsabilidade Fiscal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

Vista conjunta aos Deputados José Maia Filho, Pastor 
Manoel Ferreira e Regis de Oliveira, em 30-6-2009. 

Os Deputados Regis de Oliveira e Pastor Manoel Fer-
reira apresentaram votos em separado. 

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-
3-2008.

Os Deputados Antonio Carlos Biscaia e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 443/07 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “cria o programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (PRONAF), e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 25-8-2009. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 17-9-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 774/07 – Do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “altera a Lei nº 10.602, de 12 de dezembro 
de 2002, que “dispõe sobre o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais dos Despachantes Documenta-
listas e dá outras providências”” 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 5-8-2009. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 5-8-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 804/07 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o art. 1° da Lei nº 11.179 de 22 de 
setembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei 
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 59993 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Flávio Dino, Gerson Peres, Marcelo Itagiba e Vicente 
Arruda, em 19-8-2009. 

Os Deputados Marcelo Itagiba, Antonio Carlos Biscaia 
e José Maia Filho apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 805/07 – Do Sr. Lincoln Porte-
la – que “altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 2004, 
que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB””. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas, e, no mérito, pela 
aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Maurício Quintella Lessa 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 5-5-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.180/07 – Do Sr. Rodovalho – 
que “dispõe sobre politica nacional de incentivo à cul-
tura do bambu e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 1.208/07 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “acrescenta parágrafo ao art. 133 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Viação e Transportes. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 28-4-2009.

Discutiu a matéria o Deputado José Genoíno, em 28-
4-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.466/07 – Do Sr. Ilderlei Cordei-
ro – que “dispõe sobre o valor das multas aplicáveis a 
infrações ambientais em propriedades rurais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.685/07 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera a redação do inciso II do art. 4º da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que instituiu 
o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 2.788/08 – Do Sr. Ratinho Ju-
nior – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre o controle de qualidade dos instrutores e 
examinadores dos candidatos à obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação”. 
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 3.355/08 – Do Sr. Dr. Nechar – que 
“obriga a divulgação do número de telefone de contato 
dos postos da Polícia Rodoviária Federal”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Viação e Transportes, com 
subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 3.377/08 – Do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer 
prazo prescricional”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 7-5-2009. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 4-6-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.378/08 – Do Sr. Antonio Paloc-
ci – que “dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei 
Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, visando 
garantir a liberdade de expressão e informação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 28-4-2009. 

Encerrada a discussão. Aprovado por unanimidade re-
querimento de adiamento da votação, por 5 sessões, 
apresentado pelo Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
em 5-5-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.379/08 – Do Sr. Edinho Bez – 
que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, o trecho rodoviário que especifica”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 12-8-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.545/08 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “cria o programa de incentivo ao atendimento 
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voluntário para alunos com deficiência no aprendiza-
do escolar”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos das emendas da 
Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “modifica a redação do art. 478 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado José Genoíno, em 15-7-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.881/08 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o § 3º do art. 18 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, “que dispõe sobre a pro-
teção do consumidor e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – Do Sr. Bernardo 
Ariston – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Có-
digo 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 28-5-2009. 

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 30-6-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/08 – Do Sr. Juvenil – que 
“acrescenta o art. 512-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15-7-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.082/08 – Do Sr. Walter Brito Neto 
– que “dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil””. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 22-10-2009.

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 4-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.232/04 – Do Sr. Confúcio Moura 
– que “regulamenta a profissão de taxista e dá outras 
providências”. (Apensados: PL nº 3.272/2004, PL nº 
3.953/2004 e PL nº 5.509/2009) 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.536/09 – Do Poder Executi-
vo – que “autoriza a União a doar ao Estado de Mato 
Grosso as áreas de domínio federal nas Glebas de-
nominadas Maiká, em litígio na Ação Cível Originária 
nº 488, que tramita no Supremo Tribunal Federal, e 
Cristalino/Divisa, de que trata a Ação Discriminatória 
nº 00.00.04321-4, suspensa por decisão do STF na 
Reclamação nº 2646”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 

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 4.053/08 – Do Sr. Regis de Oli-
veira – que “dispõe sobre a alienação parental”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.438/08 – Do Sr. Waldir Neves 
– que “altera o art. 179 da Lei nº 11.101, de 9 de fe-
vereiro de 2005, que “Regula a recuperação judicial, 
a extrajudicial e a falência do empresário e da socie-
dade empresária””. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.196/09 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “altera a redação do art. 265, do Decreto-
Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Pro-
cesso Penal”. (Apensado: PL nº 6.207/2009) 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.835/06 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “aprova o Plano Nacional de Cultura”. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 7.500/06 – Da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “acrescenta o art. 86-A à Lei nº 
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9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para de-
terminar a obrigatoriedade da assistência psicológi-
ca a educadores e educandos da educação básica”. 
(Apensado: PL nº 653/2007) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.480/08 – Da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “altera o art. 1º da Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965 – Código Florestal, para obrigar os 
órgãos competentes do Governo Federal a divulgar, 
no mínimo uma vez por mês dados sobre desmata-
mento na Amazônia”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.925/09 – Da Sra. Jô Moraes 
– que “dispõe sobre o Cadastro Nacional de Invalidez 
Permanente e de Óbitos no Trânsito e dá outras pro-
vidências”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.270/09 – Do Sr. Márcio Fran-
ça – que “declara Édson Arantes do Nascimento, Pelé, 
Patrono do Futebol Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-10-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.347/02 – Do Sr. Walter Pinheiro 
– que “veda a cobrança de tarifa mínima por empresas 
públicas ou privadas, a qualquer título, alterando a lei 
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
de serviços públicos”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.170/07 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “dispõe sobre prazo de execução dos serviço de 
ligações de gás e energia “. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.968/09 – Do Sr. Capitão As-
sumção – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da 
concessão ao consumidor de pelo menos seis datas 
diversas para pagamentos”. 
RELATOR: Deputado MILTON VIEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.995/09 – Do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, Código de Defesa do Consumidor, para estender 
o direito de arrependimento ao consumidor que adquire 
produtos ou serviços, ou contrata o fornecimento deles, 
dentro do estabelecimento comercial”. 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.006/09 – Do Sr. Emanuel Fer-
nandes – que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, para instituir o “Índice de Qualidade de Acesso 
às Redes Digitais””. 
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.019/09 – Do Sr. Eliene Lima – que 
“dispõe sobre a etiquetagem de peça de vestuário”.
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.063/09 – Do Sr. Beto Faro – 
que “veda a cobrança de taxas pelas operadoras de 
cartão de crédito para transferência de pontos dos 
clientes para outros programas de fidelidade ou para 
recebimento de prêmios, no âmbito dos programas 
correspondentes”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.064/09 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de constar 
informação, em cardápios e cartazes de bares, restau-
rantes, lanchonetes e similares, sobre o teor etílico das 
bebidas alcoólicas oferecidas ao consumidor”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 

PROJETO DE LEI Nº 6.067/09 – Do Sr. Paulo Piau – 
que “estabelece desconto aplicável às tarifas de energia 
elétrica referentes às unidades consumidoras classifi-
cadas na classe residencial em que resida usuário de 
balão de oxigênio”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.097/09 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “dispõe sobre as convocações de audiências 
públicas das Distribuidoras de Energia Elétrica e da 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.124/09 – Do Sr. Clóvis Fecury 
– que “altera o §1º do art. 6º da Lei nº 9.870, de 23 de 
novembro de 1999, que dispõe sobre o valor total das 
anuidades escolares”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.161/09 – Do Sr. Professor Vic-
torio Galli – que “dispõe sobre a disponibilização de 
colchões ortopédicos aos usuários de hotéis e outros 
meios de hospedagem”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 
(DIA 30-10-2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.739/09 – Do Senado Fede-
ral – Flexa Ribeiro – (PLS nº 357/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Santarém, no Estado 
do Pará”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.986/08 – Do Senado Federal 
– Renato Casagrande – (PLS nº 204/2008) – que “al-
tera dispositivos da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro 
de 1996, e da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, 
para promover a geração e o consumo de energia de 
fontes renováveis”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.694/09 – Do Senado Federal – 
Jayme Campos – que “dispõe sobre a criação de Zona 
de Processamento de Exportação (ZPE) no Município 
de Barra do Garça, no Estado do Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.697/09 – Do Senado Federal 
– Jayme Campos – (PLS nº 439/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Sinop, no Estado de 
Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.702/09 – Do Senado Federal 
– Jayme Campos – (PLS nº 440/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Várzea Grande, no 
Estado do Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.703/09 – Do Senado Federal 
– Jayme Campos – (PLS nº 441/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Alta Floresta, no Estado 
de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.708/09 – Do Senado Federal 
– Mário Couto – (PLS nº 490/2007) – que “dipõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Breves, no Estado do Pará”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.711/09 – Do Senado Federal – 
Kátia Abreu – (PLS nº 529/2007) – que “dispõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 
no Município de Gurupi, no Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.714/09 – Do Senado Federal – 
Mário Couto – (PLS nº 554/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Exportação (ZPE) no Município 
de Paragominas, no Estado Pará”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.717/09 – Do Senado Federal – 
Mozarildo Cavalcanti – (PLS nº 397/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Boa Vista, no Estado de 
Roraima”.
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.728/09 – Do Senado Federal 
– Roseana Sarney – (PLS nº 234/2007) – que “dispõe 
sobre a Criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Barreirinhas, no Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.733/09 – Do Senado Federal – 
Valdir Raupp – (PLS nº 349/2007) – que “dispõe sobre 
a Criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Guajará-Mirim, no Estado do 
Rondônia”. (Apensado: PL nº 5.387/2009) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.734/09 – Do Senado Federal – 
Valdir Raupp – (PLS nº 351/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Porto Velho, no Estado de Ron-
dônia”. (Apensado: PL nº 5.386/2009) 
RELATOR: Deputado NATAN DONADON. 

PROJETO DE LEI Nº 4.744/09 – Do Senado Federal – Ro-
seana Sarney – (PLS nº 377/2007) – que “dispõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 
no Município de Bacabeira, no Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.072/09 – Do Senado Federal – 
Francisco Dornelles – (PLS nº 715/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a instituir o Conselho de Defesa Comer-
cial, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, com poderes judicantes 
para aplicar direitos antidumping, medidas compensató-
rias, provisórias ou definitivas, e salvaguardas”.
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.391/09 – Da Sra. Perpétua 
Almeida – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 5.751/09 – Do Sr. Beto Faro – 
que “altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 e 
dá outras providências” 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.792/09 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera os §§ 1º e 2º do art. 616 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a 
prestação de informações na negociação coletiva”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.945/09 – Do Sr. Professor Victo-
rio Galli – que “altera o art. 60, parágrafo único, da Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recupe-
ração judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e 
da sociedade empresária, para dispor sobre a sucessão 
trabalhista na hipótese de recuperação judicial”.
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.965/09 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o art. 12 do Decreto-Lei nº 509, de 
20 de março de 1969, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

PROJETO DE LEI Nº 6.080/09 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 
1994 (Lei das Franquias), para vedar a sublocação 
de imóveis, pelo franqueador, por valor superior ao 
da locação”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.170/09 – Do Sr. Edmar Moreira 
– que “dispõe sobre a regulamentação, o comércio de 
jogos eletrônicos e jogos de interpretação e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.174/09 – Do Sr. Guilherme 
Campos – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Campinas, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.194/09 – Do Sr. Leandro Sam-
paio – que “dispõe sobre a criação de Zona de Proces-
samento de Exportação (ZPE) no município de Três 
Rios, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.150/07 – Do Sr. Marcos Me-
drado – que “dispõe sobre a criação de uma zona fran-
ca no Subúrbio Ferroviário do Município de Salvador, 
Capital do Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.190/07 – Do Sr. Márcio Fran-
ça – que “obriga as montadoras de veículos a ofere-
cer modelos já adaptados a compradores portadores 
de deficiência com isenção de IPI, conforme a Lei nº 
8.989, de 24 de fevereiro de 1995”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

LOCAL: Anexo II, Plenário 8 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

Debater o conceito “Bairro Sustentável”.

Proponente:

Deputado Jorge Khoury

REQ – 82/09 – CDU; e

REQ – 264/09 – CMADS, subscrito pelos Deputados 
Sarney Filho e Luiz Carreira.

Convidados:

Maria Teresa Jucá – Secretária Nacional de Programas 
Urbanos do Ministério das Cidades;

Maria Lúcia Refinetti Martins – Professora do Depar-
tamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo da Universidade de São Paulo;

Karina Uzzo – Professora de Direito Urbanístico da 
Pós Graduação da PUC/SP; e

Maria do Amparo Araújo Melo – Secretária Municipal de 
Planejamento da Prefeitura de São Luis – SEPLAN. 
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AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 
(DIA 30-10-2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.166/09 – Do Sr. Nelson Goetten 
– que “estabelece os requisitos de segurança, higiene, 
conforto operacional e infraestrutura a serem atendidos 
pelos terminais rodoviários de passageiros, nos termos 
que menciona, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 

COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS  E MINORIAS 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 9 
HORÁRIO: 9h30min 

A – Audiência Pública: 

Tema: Avaliar a situação do processo criminal referente 
ao assassinato de fiscais do trabalho em Unaí/MG.

Depoentes:

Sra. Genir Geralda Lage, viúva de João Batista Soares 
Lage, fiscal assassinado;

Sra. Helba Soares, viúva de Nelson José da Silva, fis-
cal assassinado

Sra. Marines Lina de Laia, viúva de Eratóstenes de 
Almeida Gonçalves, fiscal assassinado.

Expositores:

Sra. Rosa Maria Campos Jorge – Presidente do Sin-
dicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 
SINAIT;

Sra. Miriam do Rosário Moreira Lima – Procuradora 
da República de Minas Gerais;

Sr. Antonio Lucas Filho – Representante da CON-
TAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura;

Sr. José Armando Fraga Diniz Guerra – Secretário-
Executivo da CONATRAE-Comissão Nacional para 
Erradicação do Trabalho Escravo da Secretaria Espe-
cial dos Direitos Humanos.

Obs: Requerimento nº 41/2009, de autoria do Depu-
tado Domingos Dutra.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 
(DIA 30-10-2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.131/07 – Do Sr. Edgar Moury 
– que “torna obrigatória a homologação em cartório de 
todo contrato de empréstimo consignado a ser efetuado 
por aposentado ou pensionista do INSS”. (Apensados: 
PL nº 2.205/2007 e PL nº 5.608/2009) 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.830/08 – Do Sr. Celso Malda-
ner – que “dispõe sobre a criação de Áreas de Livre 
Comércio em municípios de fronteira e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL nº 3.676/2008) 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.713/09 – Do Senado Federal – 
Alvaro Dias – (PLS nº 536/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Foz do Iguaçu, no Estado do 
Paraná”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.738/09 – Do Senado Federal 
– José Maranhão – (PLS nº 381/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE), no Município de Cabedelo, no Estado da 
Paraíba”. (Apensado: PL nº 3.863/2008) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.767/09 – Do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS nº 491/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Ponta Porã, no Estado de 
Mato Grosso do Sul”. (Apensado: PL nº 3.493/2008) 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.856/09 – Do Sr. Professor Se-
timo – que “dispõe sobre a criação da Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) de Timon, Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.207/09 – Da Sra. Manuela 
D’ávila – que “altera a Lei nº 11.124, de 16 de junho 
de 2005, para dispor sobre a reserva de recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – 
FNHIS – para a população jovem”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.143/09 – Do Sr. Virgílio Gui-
marães – que “dispõe sobre a isenção de pagamento 
de imposto de renda sobre os rendimentos dos de-
pósitos de poupança de pessoas físicas e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 6.964/06 – Da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “acrescenta o art. 27-A à Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
diretrizes e bases da educação nacional, dispondo 
sobre a obrigatoriedade da existência de laboratórios 
de ciências e de informática nas escola públicas de 
ensino fundamental e médio”. 
RELATOR: Deputado GERALDINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.734/08 – Do Sr. Ribamar Al-
ves – que “altera a lei n.º 3.999, de 15 de dezembro 
de 1961, que altera o salário-mínimo dos médicos e 
cirurgiões-dentistas”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.203/09 – do Sr. Arlindo China-
glia – que “dispõe sobre as comissões intergestores 
do Sistema Único de Saúde e suas respectivas com-
posições e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM 

A COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

LOCAL: Anexo II, Plenário 8 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

Debater o conceito “Bairro Sustentável”.

Proponente:

Deputado Jorge Khoury

REQ – 82/09 – CDU; e

REQ – 264/09 – CMADS, subscrito pelos Deputados 
Sarney Filho e Luiz Carreira.

Convidados:

Maria Teresa Jucá – Secretária Nacional de Programas 
Urbanos do Ministério das Cidades;

Maria Lúcia Refinetti Martins – Professora do Depar-
tamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo da Universidade de São Paulo;

Karina Uzzo – Professora de Direito Urbanístico da 
Pós Graduação da PUC/SP; e

Maria do Amparo Araújo Melo – Secretária Municipal de 
Planejamento da Prefeitura de São Luis – SEPLAN. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 3 
HORÁRIO: 10h 

Tema:

– Revalidação de diplomas de médicos graduados no 
exterior.

Convidada:

ANA STELA HADDAD, Diretora do Departamento de 
Gestão da Educação na Saúde (DEGES), do Minis-
tério da Saúde.

Autor do Requerimento nº 325/09: Deputado NILSON 
MOURÃO. 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

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 MARCONDES GADELHA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.175/09 – Do Poder Executi-
vo – que “autoriza o Poder Executivo a doar aeronave 
C-115 Buffalo à Força Terrestre Equatoriana”. 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.176/09 – Do Poder Executivo 
– que “autoriza o Poder Executivo a doar quatro aero-
naves H-1H à Força Aérea Boliviana”. 
RELATOR: Deputado URZENI ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.026/09 – Do Sr. Marcelo Itagi-
ba – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, para estender o porte de armas para Oficiais 
das Forças Armadas e aos integrantes das Polícias 
Civis e Militares aposentados”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR RUY PAULETTI. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO 

LOCAL: Campo Grande – MS 
HORÁRIO: 10h 

A – Outros Eventos: 

VISITA À PENITENCIÁRIA FEDERAL DE CAMPO 
GRANDE – MS

CRONOGRAMA:

10h Reunião com o Diretor-Substituto da Penitenciária, 
Sr. Ricardo Marques Sarto, com o Diretor-Substituto do 
Sistema Penitenciário Federal, Sr. Severino Moreira, 
e com o Titular da 5ª Vara Federal de Campo Grande, 
Juiz Dalton Igor Kita Conrado

11h30 Visita aos internos

INTEGRANTES DA COMITIVA:

Deputada Marina Maggessi, Presidente da Comis-
são;

Deputado William Woo, 3º Vice-Presidente da Comissão.

Requerimento nº 170/09

Autora: Deputada Marina Maggessi (PPS/RJ)

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 30-10-09) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.345/07 – Do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “Dispõe sobre a criação do ‘Cadastro Na-
cional do Sistema Carcerário’”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO MELO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.219/06 – Do Senado Federal 
– Renan Calheiros – (PLS nº 220/03) – que “Autoriza 
o Poder Executivo a instituir o Programa de Subsídio 
Habitacional para Policiais Federais, Rodoviários Fe-
derais, Militares, Civis e Corpos de Bombeiros Milita-
res (PSHP)”. (Apensados: PL nº 4.950/05 (Apensado: 
PL nº 4.998/05), PL nº 1.910/03, PL nº 89/07 e PL nº 
1.133/07) 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 
(DIA 30-10-2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.146/09 – Do Sr. Arlindo Chi-
naglia – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.932, 
de 7 de julho de 1981, a fim de assegurar gratificação 
natalina aos médicos-residentes”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.574/06 – Do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as 
agências de modelos, com sede no Brasil, manterem 
médicos especialistas (endocrinologistas e psicólogos) 
, para acompanhamento da saúde física e mental de 
todas as jovens contratadas e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 1.381/2007) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-09 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.981/09 – Do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – que “dispõe sobre a avaliação psicológica de 
puérperas”. (Apensado: PL nº 6.229/2009) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.643/03 – Do Sr. Lobbe Neto – 
que “da nova redação à alínea u, § 9º, do art. 28, da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.668/09 – Do Sr. Celso Maldaner 
– que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para permitir o recálculo da renda mensal do benefício 
de segurado que permanece ou que retorna a ativida-
de”. (Apensado: PL nº 5.693/2009) 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 5.772/09 – Do Sr. Rodrigo de 
Castro – que “altera a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro 
de 1998, para ampliar o universo de objetivos institu-
cionais enquadráveis como serviço voluntário e para 
fazer constar no termo de adesão as responsabilida-
des das partes”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.835/09 – Do Sr. Ratinho Ju-
nior – que “altera o § 2º do art. 15 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, para assegurar a comprovação 
da situação de desemprego por outros meios de prova 
admitidos em direito”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.839/09 – Do Sr. Dimas Rama-
lho – que “acrescenta o parágrafo único ao art. 116 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para garantir o 
envio de correspondência informando que o segurado 
atingiu os requisitos mínimos para aposentadoria por 
idade ou tempo de contribuição”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ C. STANGARLINI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.842/09 – Do Sr. Eleuses Paiva 
– que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional 
de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Hiperter-
mia Maligna – HM e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 

PROJETO DE LEI Nº 5.843/09 – Do Sr. Eleuses Pai-
va – que “altera a Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, 
para estabelecer adicional de tempo de serviço para 
o trabalhador com deficiência que requer aposenta-
doria, vinculada ao RGPS – Regime Geral de Previ-
dência Social”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 5.857/09 – Da Sra. Sueli Vidigal – 
que “autoriza o Poder Executivo Federal, em articulação 
com os municípios sedes das regiões administrativas, 

a criar clínicas públicas para dependentes químicos 
de álcool e drogas”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 

PROJETO DE LEI Nº 5.882/09 – Do Sr. Damião Feli-
ciano – que “cria a “Bolsa-Medicamento” no âmbito do 
Sistema Único de Saúde” 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.936/09 – Do Sr. Sabino Castelo 
Branco – que “altera a redação da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para vedar a dispensa arbitrária 
ou sem justa causa do trabalhador cuja esposa ou com-
panheira gestante não goze do mesmo benefício”.
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.943/09 – Do Sr. Eliene Lima 
– que “dá nova redação ao art. 7º da Lei nº 11.096, 
de 13 de janeiro de 2005 que institui o Programa Uni-
versidade para Todos – PROUNI, regula a atuação de 
entidades beneficientes de assistência social no ensino 
superior; altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-10-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.772/07 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta dispositivos aos artigos 27 e 33 da 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.762/09 – Da Sra. Gorete Pereira 
– que “estabelece normas de segurança em transpor-
tes públicos e privados de passageiros”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-09 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.097/08 – Do Sr. Arnon Bezerra 
– que “obriga os Conselhos Profissionais a disponibili-
zar lista de membros sob os quais pesam sindicância, 
inquérito ou processos na Justiça em decorrência de 
suas atividades profissionais”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.610/09 – Do Sr. José Fernando 
Aparecido de Oliveira – que “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 in-
fluência do álcool ou de qualquer substância psicoativa 
que determine dependência”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONS-

TITUIÇÃO Nº 391-A, DE 2009, DO SR. RAIMUNDO 
GOMES DE MATOS, QUE “ALTERA O ART. 198 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA ESTABELE-
CER PLANO DE CARREIRA E PISO SALARIAL 
PROFISSIONAL NACIONAL PARA O AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE E O AGENTE DE COM-
BATE ÀS ENDEMIAS” 

AVISO 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 9ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-10-09 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 391/09 
– Do Sr. Raimundo Gomes de Matos – que “altera o 
art. 198 da Constituição Federal para estabelecer plano 

de carreira e piso salarial profissional nacional para o 
agente comunitário de saúde e o agente de combate 
às endemias”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE 

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422-A, DE 
2005, QUE “ACRESCENTA PARÁGRAFO 

AO ARTIGO 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”, 
CRIANDO VARAS ESPECIALIZADAS PARA 

JULGAR AÇÕES CONTRA ATOS DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

AVISO 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 8ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-11-09 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, 
§3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422/05 
– Do Sr. Luiz Couto e outros – que “acrescenta pará-
grafo ao art. 125 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

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-FI-
NANCEIRO 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 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 7 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública com os Senhores: 

BRITALDO SOARES, Diretor-Presidente das Empre-
sas do Grupo AES-Eletropaulo;

CRISTIÁN EDUARDO FIERRO MONTES, Diretor-
Presidente da AMPLA – Energia e Serviços S/A;
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DJALMA BASTOS DE MORAIS, Diretor-Presidente das 
Centrais Elétricas de Minas Gerais – CEMIG;

LUIZ ANTÔNIO CIARLINI, Presidente da Companhia 
Energética de Pernambuco – CELPE;

MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA, Diretor-
Presidente do Grupo Neoenergia;

LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA, Presidente em 
Exercício do Instituto de Defesa do Consumidor – 
PROCON-DF;

Dr. MAVIAEL DE SOUZA SILVA, Promotor de Justiça 
do Consumidor do Estado de Pernambuco;

Dr. JOSÉ LUÍS BEDNARSKI, Promotor de Justiça de 
Jacareí/SP. 

III – COMISSÕES MISTAS 
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, 

ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (8 DIAS) 

DECURSO: 5º dia
ÚLTIMO DIA: 1º-11-2009

PROJETO DE LEI Nº 67/2009-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor das Justiça Eleitoral e do Trabalho e de diversos 
órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no 
valor global de R$38.168.091,00 (trinta e oito milhões, 
cento e sessenta e oito mil, noventa e um reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 68/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor de Operações 
Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de 
R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de 
reais) para reforço de dotação constante da Lei Orça-
mentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 69/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, crédito especial no valor de 
R$6.250.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta 
mil reais), para os fins que especifica.”

PROJETO DE LEI Nº 70/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Integração Nacional, crédito especial no valor de 
R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), para 
os fins que especifica.”

PROJETO DE LEI Nº 71/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Integração Nacional, crédito suplementar no valor de 

R$48.132.021,00 (quarenta e oito milhões,cento e trinta 
e dois mil, vinte e um reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 72/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério do 
Turismo e de Encargos Financeiros da União, crédito 
especial no valor global de R$15.959.834,00 (quinze 
milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos 
e trinta e quatro reais), para os fins que especifica.”

PROJETO DE LEI Nº 73/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de 
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), para os fins que 
especifica.”

PROJETO DE LEI Nº 74/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, crédito especial no valor de R$1.720.000,00 
(um milhão, setecentos e vinte mil reais), para os fins 
que especifica.”

PROJETO DE LEI Nº 75/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de 
R$13.916.787,00 (treze milhões, novecentos e de-
zesseis mil, setecentos e oitenta e sete reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 76/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, 
crédito especial no valor de R$75.501.000,00 (setenta 
e cinco milhões, quinhentos e um mil reais), para os 
fins que especifica, e dá outros providências.”

PROJETO DE LEI Nº 77/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de 
Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações 
e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplemen-
tar no valor global de R$222.674.794,00 (duzentos e 
vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, 
setecentos e noventa e quatro reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 78/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor dos Ministérios dos 
Transportes, da Integração Nacional e das Cidades, cré-
dito suplementar no valor global de R$ 1.661.203.490,00 
(um bilhão, seiscentos e sessenta e um milhões, du-
zentos e três mil, quatrocentos e noventa reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 79/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios 
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da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do De-
senvolvimento Agrário, crédito suplementar no valor 
global de R$482.710.706,00 (quatrocentos e oitenta e 
dois milhões, setecentos e dez mil, setecentos e seis 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Or-
çamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 80/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Educação, da Cultura e do Esporte, crédito especial 
no valor global de R$82.397.711,00 (oitenta e dois 
milhões, trezentos e noventa e sete mil, setecentos 
e onze reais), para os fins que especifica e dá outras 
providências.”

PROJETO DE LEI Nº 81/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, crédito especial no 
valor de R$11.590.361,00 (onze milhões, quinhentos 
e noventa mil, trezentos e sessenta e um reais), para 
os fins que especifica.”

PROJETO DE LEI Nº 82/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de 
R$330.448.270,00 (trezentos e trinta milhões, qua-
trocentos e quarenta e oito mil e duzentos e setenta 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Or-
çamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 83/2009-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor dos Ministérios da Educação, da Cultura e 
do Esporte, crédito suplementar no valor global de 
R$1.277.680.344,00 (um bilhão, duzentos e setenta 
e sete milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e 
quarenta e quatro reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 84/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios 
da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior e do Turismo e de Encargos Financei-
ros da União, crédito suplementar no valor global de 
R$292.491.112,00 (duzentos e noventa e dois milhões, 
quatrocentos e noventa e um mil, cento e doze reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 85/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, cré-
dito suplementar no valor global de R$420.999.637,00 
(quatrocentos e vinte milhões, novecentos e noventa e 
nove mil, seiscentos e trinta e sete reais), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 86/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento da Seguridade Social da União, em favor dos 
Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome, crédito suplementar no 
valor global de R$98.671.192,00 (noventa e oito mi-
lhões, seiscentos e setenta e um mil, cento e noventa 
e dois reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 87/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de 
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), para o fim 
que especifica, e dá outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 88/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Mi-
nas e Energia e dos Transportes, crédito especial no va-
lor global de R$130.424.009,00 (cento e trinta milhões, 
quatrocentos e vinte e quatro mil e nove reais), para os 
fins que especifica, e dá outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 89/2009-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, da Pre-
sidencia da República, do Ministério Público da União 
e do Ministério da Pesca e Aquicultura, crédito espe-
cial no valor global de R$293.272.036,00 (duzentos e 
noventa e três milhões, duzentos e setenta e dois mil 
e trinta e seis reais), para os fins que especifica, e dá 
outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 90/2009-CN, que “altera o caput 
do art. 3º da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, 
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2010 e dá outras 
providências.”

PROJETO DE LEI Nº 91/2009-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito 
suplementar no valor global de R$445.096.235,00 (qua-
trocentos e quarenta e cinco milhões, noventa e seis 
mil, duzentos e trinta e cinco reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 92/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito 
especial no valor de R$100.000.000,00 (cem milhões 
de reais), para o fim que especifica.”

PROJETO DE LEI Nº 93/2009-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor do Superior Tribunal de Justiça, das Justiças 
Federal, Eleitoral, do Trabalho e do Distrito Federal e 
dos Territórios, da Presidência da República, do Mi-
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nistério Público da União e do Ministério das Rela-
ções Exteriores, crédito suplementar no valor global 
de R$646.938.037,00 (seiscentos e quarenta e seis 
milhões, novecentos e trinta e oito mil e trinta e sete 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Or-
çamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 94/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento de Investimento para 2009, em favor de 
empresas estatais, crédito especial no valor total de 
R$257.168.111,00 (duzentos e cinquenta e sete mi-
lhões, cento e sessenta e oito mil e cento e onze reais), 
para os fins que especifica.”

PROJETO DE LEI Nº 95/2009-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito 
suplementar no valor global de R$1.600.000.000,00 (um 
bilhão e seiscentos milhões de reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 96/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educa-
ção, crédito suplementar no valor de R$14.500.000,00 
(quatorze milhões e quinhentos mil reais), para reforço 
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 97/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério do Es-
porte, crédito especial no valor de R$300.000.000,00 
(trezentos milhões de reais), para os fins que especi-
fica, e dá outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 98/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento de Investimento para 2009, em favor de em-
presas estatais federais, crédito suplementar no valor 
total de R$842.967.231,00 (oitocentos e quarenta e 
dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, du-
zentos e trinta e um reais ) e reduz o Orçamento de 
Investimento de diversas empresas no valor global de 
R$2.249.997.748,00 (dois bilhões, duzentos e qua-
renta e nove milhões, novecentos e noventa e sete 
mil, setecentos e quarenta e oito reais), para os fins 
que especifica.”

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 DIAS ÚTEIS) 

DECURSO: 2º dia
ÚLTIMO DIA: 4-11-2009

PROJETO DE decreto legislativo, referente ao Aviso 
nº 43/2009-CN, que “encaminha ao Congresso Nacio-
nal cópia do Acórdão nº 1863/2009 – TCU – Plenário, 
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, 

atinentes ao Levantamento de Auditoria realizado nas 
obras de implantação de terminal em Pecém, no Ceará, 
envolvendo, especificamente, o cumprimento do contra-
to relativo ao projeto executivo e de assistência técnica 
para as obras de instalação da Refinaria da Petrobras 
no Porto de Pecém (TC nº 012.713/2009-3).”
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMIS-
SÕES 

EM 28-10-2009: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.936/2009 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.946/2009 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.947/2009 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.948/2009 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
981/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.172/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.187/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.207/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.254/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.318/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.321/2008 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.633/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.637/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.646/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.747/2009 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.755/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.756/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.766/2009 

PROJETO DE LEI Nº 2.223/2007 
PROJETO DE LEI Nº 5.312/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.919/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.240/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.251/2009 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 6.236/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.249/2009 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 

PROJETO DE LEI Nº 6.222/2009 

Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 6.234/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.244/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.245/2009 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 6.246/2009 

Comissão de Minas e Energia: 

PROJETO DE LEI Nº 6.250/2009 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 6.217/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.256/2009 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 6.229/2009 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 6.247/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.252/2009 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 1876, de 1999, do Sr. Sérgio Car-
valho, 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): 

PROJETO DE LEI Nº 6.238/2009 

(Encerra-se a Sessão às 21 horas e 42 
minutos.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI

Nº 5.969/2005 (Wellington Fagundes) – Autoriza o Po-
der Executivo a transformar o Campus Universitário de 
Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso 
(CUR-UFMT) em Universidade Federal da Região Sul 
de Mato Grosso e dá outras providências.

Nº 7.582/2006 (José Otávio Germano) – Institui a con-
cessão de bolsas de estudo em cursos de graduação e 
pós-graduação aos membros dos órgãos de segurança 
pública constantes do art. 144 da Constituição Federal.

Nº 25/2007 (Vicentinho) – Autoriza o Poder Executivo a 
criar a Universidade Tecnológica de Hortolândia/SP.

Nº 68/2007 (Felipe Bornier) – Dispõe sobre isenção do 
pagamento de taxas em processos seletivos realiza-
dos por órgãos e entidades da administração pública a 
quem doar sangue voluntariamente ou que seja doador 
de órgãos, nas condições que especifica.

Nº 2.938/2008 (Senado Federal – Paulo Paim) – Auto-
riza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal 
de Construção Naval do Município de Rio Grande, no 
Rio Grande do Sul.

Nº 3.224/2008 (José Airton Cirilo) – Autoriza o Poder Exe-
cutivo a instituir Escolas Técnicas Federais com sede nas 
cidades de Aracati e Pentecoste, no Estado do Ceará.

Brasília, 28 de outubro de 2009. – Michel Temer, Pre-
sidente

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, a 
seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI

Nº 4.085/2008 (Maria Lúcia Cardoso) – Altera a Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi-
go de Trânsito Brasileiro, para obrigar o uso de vidros 
refletivos em veículos de transporte coletivo.

Brasília, 28 de outubro de 2009. – Michel Temer, – 
Presidente

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI

Nº 1.799/1999 (Milton Monti) –Altera a redação do art. 30, 
inciso I, alínea b da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
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para prorrogar o prazo de recolhimento das contribuições 
previdenciárias de responsabilidade das empresas.

Nº 3.207/2000 (Ricardo Barros) – Altera a redação da 
alínea b, do inciso I, do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, que “dispõe sobre a organização da 
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá ou-
tras providências”.

Nº 5.645/2001 (Neuton Lima) – Altera a redação dos arts. 
12, 13 e 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e 
o art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 
unificar a data de recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e da contribuição previdenciária.

Nº 1.133/2003 (Milton Cardias) – Dá nova redação à 
alínea b, do inciso I , do art. 30, da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, para determinar que o recolhimen-
to da contribuição previdenciário seja efetuado no dia 
sete do mês seguinte ao da competência.

Brasília, 28 de outubro de 2009. – Michel Temer, Pre-
sidente.

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Tendo em vista a aprovação pela Câmara 
dos Deputados, em 20 de agosto de 2008, do 
Projeto de Lei nº 706/2007 que altera o caput do 
art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
dispõe sobre a proibição de comercialização de 
tintas spray para menores de 18 anos e dá outras 
providências, declaro a prejudicialidade, nos ter-
mos do art. 164, inciso II, do Regimento Interno, 
dos Projetos de Lei nºs 2.263/1991, 1.707/1996 
e 2.039/1996. Publique-se.

Em 28-10-09. – Michel Temer, Presi-
dente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 343-A, DE 2003 
(Do Sr. Paes Landim) 

Altera a redação do § 2º do art. 453, da 
Consolidação das Leis do Trabalho e acres-
centa um § 3º; tendo parecer da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela rejeição deste e pela aprovação 
do de nº 3.728/08, apensado, com emenda 
(relator: DEP. EDIGAR MÃO BRANCA).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público Constitui-
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O Nobre Deputado Paes Landim propôs, no ano 
de 2003, alteração do § 2º do art. 453 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho e acréscimo de um § 3º para 
disciplinar as relações decorrentes da aposentadoria 
no transcurso da relação de trabalho. O objetivo era 
o de explicitar que a concessão da aposentadoria, 
voluntária ou compulsória, implicava a dissolução do 
contrato de trabalho.

Em decorrência disto, conforme a inclusão pro-
posta, novo contrato poderia ser ajustado livremente 
entre patrão e empregado, sem as amarras e custos 
do contrato anterior.

O autor justifica o projeto pela necessidade de se 
preservar o acesso ao mercado de trabalho aos cida-
dãos que tenham logrado obter a aposentadoria, mas 
que, contudo, ainda desejem continuar trabalhando 
para manter o padrão de vida. Na sua ótica, a melhor 
solução seria a 

“.... extinção do contrato de trabalho com 
a aposentadoria, deixando-se às partes a li-
berdade de estabelecer um novo contrato, nas 
condições que desejarem.”

Já em 2008, após decisão do Supremo Tribunal 
Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
1721-DF, o Deputado André Vargas apresentou o Pro-
jeto de Lei nº 3.728, que objetiva primeiramente atua-
lizar a redação da CLT quanto aos efeitos da ADIN e, 
também, disciplinar o direito ao recebimento da multa 
rescisória de 40% (quarenta por cento) do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pelos trabalha-
dores que tenham se aposentado espontaneamente 
entre 10 de dezembro de 1997, data da promulgação 
da Lei nº 9.528, e 31 de dezembro de 2007.

A Lei nº 9.528, de 1997, a que se refere o art. 
2º do PL nº 3.728, de 2008, incluiu § 2º no art. 453 da 
CLT, dispondo que o ato de concessão de benefício de 
aposentadoria a empregado que não tivesse comple-
tado 35 anos de serviço, se homem, ou 30, se mulher, 
importava em extinção do vínculo empregatício.

O nobre deputado André Vargas justifica sua 
proposta explicitando os termos da decisão do STF e 
demonstrando o prejuízo sofrido pelos trabalhadores 
enquanto perdurou a divisão da jurisprudência.

Transcorrido o prazo regimental sem qualquer 
contribuição parlamentar, fomos designados para a 
elaboração de novo parecer que contemple também 
o projeto apensado.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O louvável objetivo do projeto principal é o de 
preservar o interesse do empregador na continuida-
de do serviço prestado pelo trabalhador que tenha se 
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aposentado voluntária ou compulsoriamente. A extin-
ção do contrato com a aposentadoria possibilitaria que 
o empregador recontratasse o trabalhador sob novas 
condições e salários, desvinculando-o das obrigações 
contratuais que vigeram anteriormente.

Ocorre que recente decisão do Supremo Tribu-
nal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
1721-DF, cujo Acórdão foi publicado em 29 de junho 
de 2007, fez uma clara distinção entre os vínculos pre-
videnciários e os de natureza trabalhista.

Segundo a Suprema Corte, as relações jurídicas 
previdenciárias têm partes, natureza jurídica e fontes 
pagadoras completamente diferentes das que regem 
o contrato de trabalho. Tal circunstância impede a ex-
tinção automática do contrato de trabalho em decor-
rência de superveniente aposentadoria.

Tomamos a liberdade de transcrever a Ementa da 
decisão do STF, onde destacamos os pontos 6 e 7:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 
1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI N.º 9.528/97, QUE 
ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO 
DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRA-
FO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA 
ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A con-
versão da medida provisória em lei prejudica o debate 
jurisdicional acerca da “relevância e urgência” dessa 
espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do traba-
lho constituem: a) fundamento da República Federativa 
do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da 
Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da jus-
tiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do 
pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base 
de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço 
principiológico, densificado em regras como a do in-
ciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 
do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional 
que perpassa toda relação de emprego, no sentido de 
sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal 
versa a aposentadoria como um benefício que se dá 
mediante o exercício regular de um direito. E o certo é 
que o regular exercício de um direito não é de colocar 
o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos 
ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam 
do cometimento de uma falta grave (sabido que, nes-
se caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera 
automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previ-
denciária, uma vez objetivamente constituído, se dá 
no âmago de uma relação jurídica entre o segurado 
do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional 
de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um siste-

ma atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto 
mesmo, e não às custas desse ou daquele emprega-
dor. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o 
legislador ordinário a criar modalidade de rompimento 
automático do vínculo de emprego, em desfavor do tra-
balhador, na situação em que este apenas exercita o 
seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer 
deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria 
voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, 
instantânea e automaticamente, o seu vínculo de em-
prego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela 
Lei nº 9.528/97.

Como afirma o STF não cabe ao legislador ordi-
nário criar modalidade de rompimento automático do 
vínculo empregatício. O pedido de aposentadoria é 
ação legítima, requerida em face do Estado e às ex-
pensas do Estado. Nenhum prejuízo traz ao emprega-
dor a concessão do benefício; nenhum prejuízo deve, 
portanto, trazer ao empregado.

Na esteira do pensamento do STF, o Deputado 
André Vargas apresentou o projeto apensado de nº 
3.728/2008. Seu objetivo é o de atualizar o texto da CLT 
ao conteúdo da decisão emitida em sede da ADIN citada 
e, sensível aos prejuízos sofridos pelos trabalhadores que 
solicitaram aposentadoria no período compreendido entre 
a edição da Lei nº 9.528/97 e a decisão do STF, disciplinar 
o recebimento da multa rescisória do FGTS.

Compartilhamos da opinião da proposição aces-
sória. O trabalhador efetivamente não foi o responsável 
pela extinção do vínculo, nem pela disputa jurispruden-
cial sepultada apenas no ano de 2007. Durante a vi-
gência da Lei nº 9.528/97 diversos trabalhadores foram 
impedidos de receber a multa e, pior, foram abraçados 
pela prescrição bienal.

Acontece que o artigo 2º do Projeto de Lei nº 
3.728, de 2008, e seu parágrafo único disciplinam a 
matéria de forma inócua. A prescrição de parcelas 
fundiárias é trintenária. Qualquer demanda relativa 
ao período citado só prescreverá a partir do ano 2027. 
Os trabalhadores eventualmente prejudicados por de-
cisões judiciais devem recorrer ao remédio das ações 
rescisórias ou suportar o prejuízo em face da garantia 
constitucional da coisa julgada.

Diante disso, resta-nos propor emenda supressi-
va ao art. 2º e nos unir àqueles que por via de emenda 
constitucional desejarem corrigir os prejuízos sofridos 
pelos trabalhadores.

Ante o exposto, votamos pela rejeição do Projeto de 
Lei nº 343, de 2003, e pela aprovação do Projeto de Lei nº 
3.728, de 2008, com a emenda supressiva em anexo.

Sala da Comissão, 11 de março de 2009. – 
Deputado Edigar Mão Branca, Relator.
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EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 2º do Projeto de Lei nº 3.728, 
de 2008, renumerando-se o artigo seguinte.

Sala da Comissão, 11 de março de 2009. – Depu-
tado Edigar Mão Branca. 

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou o Projeto de Lei nº 343/03 e aprovou o Projeto 
de Lei nº 3.728/08, apensado, com emenda, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Edigar Mão Branca. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mo-

raes e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia 
Zito, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pe-
reira, Hermes Parcianello, Luciano Castro, Luiz Carlos 
Busato, Major Fábio, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo 
Pereira da Silva, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto 
Santiago, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Carlos Alberto Leréia, Gladson Cameli, João Campos, 
Maria Helena e Sebastião Bala Rocha. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 431-B, DE 2003 
(Do Sr. Paes Landim) 

Altera a redação do art. 458 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho; tendo pare-
ceres: da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela rejeição deste e do de nº 
1.889/03, apensado (relator: DEP. AMAURI 
GASQUES); e da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela re-
jeição deste e do de nº 1.889/03, apensado 
(relator: DEP. EDGAR MOURY).

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família; Trabalho, de Administração 
e Serviço Público; e Constituição e Justiça e 
de Cidadanai (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O PL nº 431, de 2003, de autoria do nobre De-
putado Paes Landim, e o PL nº 1.889, de 2003, do 
ilustre Deputado Carlos Nader, alteram a redação do 
art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
a fim de modificar o salário in natura, também deno-
minado salário-utilidade.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A relação de emprego pressupõe a onerosidade, 
ou seja, o pagamento do empregado pelos serviços 
prestados. 

O salário deve ser pago em dinheiro, permitido 
também o depósito bancário e o pagamento em cheque. 
Permite-se, além disso, que parte do salário seja pago 
em utilidades, mediante bens e serviços, ou in natura, 
conforme dispõe o art. 458 da CLT vigente.

As prestações in natura são consideradas salário 
“para todos os efeitos legais”, o que significa que com-
põem a remuneração do trabalhador, gerando incidência 
em todas as verbas trabalhistas, sejam rescisórias ou 
não, bem como para efeito de recolhimento previden-
ciário ou contribuições sociais e fiscais.

Para a configuração do salário in natura, nos 
termos do dispositivo vigente, deve haver a habitua-
lidade. Assim, não basta que o empregador conceda 
determinada utilidade ao empregado para que essa 
se integre à sua remuneração. A concessão deve ser 
habitual, sob pena de configurar mera liberalidade por 
parte da empresa.

Além disso, o salário in natura somente é verifica-
do se a utilidade for concedida pelo trabalho e não para 
o trabalho. Deve, portanto, ter caráter de contrapresta-
ção pelo serviço do empregado e não de instrumento 
para que o trabalhador possa prestar esse serviço.

Por outro lado, a norma jurídica pode excluir 
determinada prestação da configuração do salário in 
natura.

A participação nos lucros ou resultados, por exem-
plo, é desvinculada da remuneração, nos termos do art. 
7º, inciso XI, da Constituição. O mesmo se aplica ao 
vale-alimentação e ao vale-transporte, os quais, desde 
que concedidos nos termos das Leis nº 6.321/1976 e 
nº 7.418/1985, não configuram salário-utilidade.

Outras formas de utilidade são excluídas do sa-
lário pelo § 2º do art. 458 da CLT, a saber:

Art. 458.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Para os efeitos previstos neste arti-

go, não serão consideradas como salário as 
seguintes utilidades concedidas pelo empre-
gador:

I – vestuário, equipamentos e outros 
acessórios fornecidos aos empregados e uti-
lizados no local de trabalho, para a prestação 
do serviço;
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II – educação em estabelecimento de en-
sino próprio ou de terceiros, compreendendo 
os valores relativos a matrícula, mensalidade, 
anuidade, livros e material didático;

III – transporte destinado ao desloca-
mento para o trabalho e retorno, em percurso 
servido ou não por transporte público;

IV – assistência médica, hospitalar e 
odontológica, prestada diretamente ou me-
diante seguro-saúde;

V – seguros de vida e de acidentes pes-
soais; 

VI – previdência privada.(...)”

Convenção ou acordo coletivo podem dispor, por 
exemplo, sobre a obrigatoriedade de o empregador 
conceder uma cesta básica para o empregado a cada 
dois meses, sem que integre o salário.

Outro aspecto relevante do salário-utilidade, nos 
termos hoje vigentes, é o valor atribuído à parcela in 
natura, que deve observar critérios objetivos pois re-
percutirá em outras parcelas trabalhistas, previdenci-
árias e fiscais. 

Nesse sentido, o § 1º do art. 458 da CLT dispõe 
que “os valores atribuídos às prestações in natura de-
verão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, 
em cada caso, os dos percentuais das parcelas com-
ponentes do salário mínimo (arts. 81 e 82)”.

É estabelecido, ainda, que o valor pago em di-
nheiro não pode ser inferior a 30% (trinta por cento) do 
salário mínimo (parágrafo único do art. 81).

Para fixar o valor da habitação coletiva como 
salário-utilidade, é dividido o seu justo valor pelo nú-
mero de ocupantes, nos termos do § 4º do art. 458. É 
vedada a utilização da mesma unidade residencial por 
mais de uma família.

Qualquer alteração do conceito do salário-utilida-
de deve ser analisada com extrema cautela.

O PL nº 431/2003, de autoria do Deputado Paes 
Landim, altera todo o artigo 458 da CLT, impedindo que 
várias parcelas sejam consideradas salário in natura.

A alteração do caput do mencionado artigo é 
apenas de redação.

O § 1º proposto pelo projeto enumera parcelas 
que, nos termos da legislação vigente, não configuram 
salário in natura, a saber: “alimentação, moradia, dor-
mitório, pousada, vestuário ou equipamento, forneci-
dos e utilizados em local de trabalho, em razão de sua 
natureza e determinação do empregador”.

Na realidade, as parcelas concedidas para o 
trabalho não configuram salário-utilidade, conforme 
já salientado. É o caso da alimentação fornecida pelo 
empregador em lugar de difícil acesso, por exemplo.

Além disso, o § 1º exclui benefícios ou vantagens 
espontaneamente concedidos pelo empregador. Nos 
termos do ordenamento vigente, esse tipo de parcela 
somente configura salário in natura se houver habi-
tualidade.

Dispor de forma diversa da vigente, permitindo 
que benefícios ou vantagens concedidos habitualmente 
não sejam considerados salário, pode possibilitar frau-
des, uma vez que seria permitido à empresa comple-
mentar a remuneração do empregado sem a devida 
incidência da previdência social ou o pagamento de 
impostos, sem mencionar o reflexo em outras verbas 
trabalhistas.

A redação proposta também exclui “a quebra-
de-caixa, abono, gratificação ou outro adicional con-
cedido livremente pelo empregador, desde que o valor 
não exceda de 10 % (dez por cento) o salário base ou 
efetivo do trabalhador”.

Deve ser lembrado que várias parcelas podem 
ser excluídas da hipótese de configuração de salário-
utilidade mediante convenção e acordo coletivo de 
trabalho. Quebra-de-caixa é uma delas.

Além disso, abono e gratificação não se con-
fundem com salário-utilidade. O abono usualmente 
decorre de norma estatal ou coletiva, que já disciplina 
os seus efeitos. A gratificação normalmente não inte-
gra o salário. 

Nos termos do dispositivo em análise, qualquer 
valor acima de 10% (dez por cento) do salário do em-
pregado passa a ser considerado salário-utilidade, 
com todas as repercussões trabalhistas, previdenci-
árias e fiscais.

Também “as vantagens, benefícios e parcelas 
previstos no § 4º” não configurariam salário in natura, 
conforme o § 1º proposto pelo PL nº 431/2003. A re-
ferência é desnecessária, pois o comando já consta 
em outro dispositivo.

O § 2º do PL em análise dispõe que não pode 
haver desconto salarial relativo às prestações enume-
radas no § 1º, o que configura um acréscimo à remu-
neração típico de salário in natura.

O § 3º do projeto dispõe de forma semelhante 
ao § 1º hoje vigente, mencionando expressamente as 
prestações in natura que podem ser objeto de des-
conto salarial.

Já o § 4º do PL reproduz em parte o § 2º vigente. 
Em primeiro lugar, menciona que não configuram sa-
lário in natura para nenhum efeito as prestações enu-
meradas. É tecnicamente desnecessária tal menção, 
pois ou é salário in natura e produz todos os efeitos 
ou não é salário.

São acrescentadas outras prestações além das 
já previstas no texto vigente.
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No inciso I, vestuário, equipamentos e outros 
acessórios fornecidos pelo empregador para o tra-
balho não são considerados salário-utilidade, ainda 
que seja permitido o uso fora do local da prestação 
de serviços.

Não há, outrossim, necessidade de se mencionar 
o vale-transporte, pois já é objeto de lei específica. 

A assistência médica inclui planos de saúde e 
ajuda pecuniária. Atualmente, para que essas presta-
ções não configurem o salário in natura, o empregado 
já é responsável pelo pagamento de parte do valor do 
plano de saúde que a empresa adote.

Caso seja concedida ajuda pecuniária em um 
caso específico, para uma cirurgia, por exemplo, já 
não há configuração de salário in natura, em virtude 
de não haver a habitualidade.

Há disposição sobre a participação nos lucros ou 
resultados não configurar salário-utilidade, desde que 
paga em até duas parcelas anuais, que não excedam, 
no total, o valor de um salário mensal.

A participação nos lucros está prevista na Cons-
tituição Federal, conforme já mencionado. Além disso, 
a Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, “dispõe 
sobre a participação dos trabalhadores nos lucros e 
resultados da empresa” de forma muito mais abrangen-
te do que o dispositivo do PL nº 431/2003. A referida 
Lei remete para a negociação coletiva a participação 
nos lucros e resultados, tornando, dessa forma, muito 
mais flexível a forma de concessão.

Nos termos do Projeto, também estão sujeitas à 
mesma restrição a “gratificação, prêmio ou estímulo, 
ajudas de custo ou abonos”. Algumas parcelas já ha-
viam sido mencionadas no § 1º do art. 458 do Projeto 
e também não configuram salário in natura pois não 
há habitualidade.

A menção no inciso IX ao auxílio-moradia e ao 
auxílio-alimentação reproduz o texto vigente do § 3º.

São excluídos da remuneração, ainda, quaisquer 
adicionais não previstos em lei que não excedam 10% 
(dez por cento) do salário, o que pode ser utilizado para 
fraudar o salário contratual.

Também poderia ser concedido, conforme o in-
ciso XI, até 10% (dez por cento) do valor do salário 
para manutenção de veículo do empregado usado no 
trabalho. Na realidade, tal tipo de verba visa a ressarcir 
o empregado de despesas efetuadas para a realiza-
ção do trabalho.

O inciso XII, por outro lado, dispõe que não con-
figura salário in natura a “ajuda de custo de valor não 
superior a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo 
que for concedida pela empresa a menor de idade ou 
estudante ou pessoa com mais de 50 (cinqüenta) anos 
de idade ou deficiente sem qualquer outra renda, que, 

respectivamente, na qualidade de aprendiz, praticante 
ou ajudante sem vínculo empregatício, dedicar contra-
prestação, serviços compatíveis com duração de até 
25 (vinte e cinco) horas semanais”.

Tal dispositivo não versa sobre salário in natura, 
que pressupõe a existência de salário e, portanto, de 
vínculo empregatício. Pretende o dispositivo descarac-
terizar mediante lei a configuração do próprio vínculo 
empregatício, contrariando-se os princípios de direito 
do trabalho de proteção ao empregado.

O contrato de trabalho é contrato realidade e, 
se configurados seus requisitos, será reconhecido, 
independente da nomenclatura adotada. Verificada a 
existência de pessoalidade, onerosidade, subordina-
ção e não-eventualidade, estará configurado o contrato 
de trabalho.

Além disso, a Constituição Federal garante aos 
trabalhadores a remuneração de um salário mínimo 
por mês.

O contrato de trabalho do aprendiz, outrossim, 
já é regulamentado pelos arts. 428 a 433 da CLT, bem 
como o contrato de estagiário pela Lei nº 6.494, de 7 
de dezembro de 1977, alterada pela Lei nº 8.859, de 
23 de março de 1994.

Não há qualquer fundamento para a criação de 
contrato diferenciado para o trabalhador maior de 50 
anos ou deficiente físico. Essa diferenciação pode con-
figurar discriminação contra esses indivíduos.

Já o PL nº 1.889, de 2003, apensado, altera ape-
nas o caput do art. 458 da CLT, mas não deixa claro 
se os parágrafos são ou não revogados.

Permite essa proposição que, mediante acordo 
coletivo ou individual, seja fixada a natureza de presta-
ção in natura. Assim, empregado e empregador podem 
determinar se uma utilidade integra ou não o salário.

Conforme já foi mencionado, a norma pode ex-
cluir a natureza salarial de uma prestação in natura 
vinculada ao contrato de trabalho. A norma pode ser, 
inclusive, coletiva, decorrente de acordo ou convenção 
coletiva. Não é recomendável que as partes possam 
individualmente acordar sobre tal matéria, uma vez 
que o trabalhador, na maioria das vezes, não negocia 
em igualdade com o empregador, que detém o poder 
econômico. Esse tipo de dispositivo contraria os prin-
cípios de proteção do direito do trabalho

Pelos motivos expostos, somos pela rejeição dos 
PL nº 431 e PL nº 1.889, ambos de 2003.

Sala da Comissão, 17 de abril de 2008. – Depu-
tado Edgar Moury, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
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rejeitou o Projeto de Lei nº 431-A/03 e o Projeto de 
Lei nº 1.889/03, apensado, nos termos do parecer do 
relator, Deputado Edgar Moury. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mo-

raes e Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia 
Zito, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pe-
reira, Hermes Parcianello, Luciano Castro, Luiz Carlos 
Busato, Major Fábio, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo 
Pereira da Silva, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto 
Santiago, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Carlos Alberto Leréia, Gladson Cameli, João Campos, 
Maria Helena e Sebastião Bala Rocha. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.098-A, DE 2004 
(Do Sr. Sandro Mabel)

Acrescenta parágrafo único ao art. 
444 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
para dispor sobre a livre estipulação das 
relações contratuais de trabalho; tendo pa-
recer da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, pela rejeição 
(relator: DEP. VICENTINHO).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

Com o presente projeto de lei, o nobre Deputado 
Sandro Mabel intenta afastar a aplicação das normas 
protetoras constantes do caput do art. 444 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT aos contratos de 
trabalho do empregado portador de diploma de nível 
superior e, independentemente do nível de escolarida-
de, do que perceber salário mensal igual ou superior a 
três vezes o limite máximo do salário-de-contribuição 
da previdência social.

Em sua justificação, o Autor alega que as normas 
previstas no art. 444 da CLT destinam-se ao trabalha-
dor hipossuficiente que, no seu entender, são apenas 
aqueles de baixa qualificação profissional e/ou que 
percebem pequeno salário mensal.

Não foram apresentadas emendas ao projeto. 

II – Voto do Relator

O caput do referido art. 444 da CLT tem a se-
guinte redação: 

“Art. 444. As relações contratuais de tra-
balho podem ser objeto de livre estipulação 
das partes interessadas em tudo quanto não 
contravenha às disposições de proteção ao 
trabalho, aos contratos coletivos que lhes se-
jam aplicáveis e às decisões das autoridades 
competentes”.

O projeto sob análise, portanto, propõe que os 
contratos de trabalho dos trabalhadores que especifica 
possam conter cláusulas que contrariem literal disposi-
ção da Constituição Federal, de Lei, complementar ou 
ordinária, Federal, de Convenção Coletiva de Trabalho 
e de qualquer outra disposição das autoridade compe-
tente para disciplinar as relações de trabalho.

Sendo assim, não podemos concordar com as 
alegações do nobre Deputado Sandro Mabel. 

Em primeiro lugar, porque a hipossuficiência do 
trabalhador, ou, melhor dizendo, sua posição de fragi-
lidade em relação ao empregador não advém nem do 
seu grau de escolaridade nem do seu nível de renda. 
Origina-se, tão e simplesmente, da falta de qualquer 
restrição séria à demissão arbitrária. Como se sabe, 
em nosso País, basta que o empregador deposite 
40% sobre o saldo da conta vinculada do trabalhador 
junto a FGTS para que lhe seja concedida verdadeira 
“carta de arbítrio”. Nenhum trabalhador brasileiro, por 
mais qualificado que seja, está livre da sombra da de-
missão imotivada.

Em segundo lugar, porque, num estado demo-
crático de direito, a ninguém é lícito se situar acima da 
lei, em sentido lato: Constituição, Leis Federais, Leis 
Estaduais, Convenções Coletivas etc. 

Somos, portanto, pela rejeição do Projeto de Lei 
nº 3.098, de 2004.

Sala da Comissão, 8 de abril de 2009. – Depu-
tado Vicentinho, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou o Projeto de Lei nº 3.098/04, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Vicentinho, contra os 
votos dos Deputados Pedro Henry e Gorete Pereira. 
Abstiveram-se de votar os Deputados Luciano Castro 
e Luiz Carlos Busato. O Deputado Carlos Alberto Le-
réia apresentou voto em separado. 

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Eudes Xa-

vier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Mauro 
Nazif, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto Santiago, 
Vicentinho, Wilson Braga, Gladson Cameli. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 3.851-A, DE 2004 
(Do Sr. Eduardo Valverde)

Inclui o parágrafo 3º, no artigo 1º e o 
parágrafo 2º, no artigo 18 da Lei nº 8.630, 
de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras pro-
vidências; tendo parecer da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co, pela aprovação (relator: DEP. ROBERTO 
SANTIAGO).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; 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.

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe visa modificar a 
Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe 
sobre o regime jurídico de exploração dos portos or-
ganizados e das instalações portuárias, promovendo 
duas alterações.

A primeira insere um § 3º ao art. 1º da Lei con-
ceituando porto inorganizado. Já a segunda, inclui um 
§ 2º ao art. 18, determinando que os portos inorgani-
zados também sujeitar-se-ão ao órgão gestor de mão 
de obra para administrar o fornecimento de trabalhador 
portuário avulso.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas à proposição.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A proposta, a nosso ver, traz matéria de extre-
ma justiça.

Como dito na justificação, as elevadas tarifas 
portuárias cobradas pelos operadores dos portos or-
ganizados têm levado à criação de portos inorganiza-
dos, como são exemplos os portos que funcionam às 
margens de rios na região amazônica.

Essa situação de fato, contudo, tem apresentado 
dificuldades no aspecto de tornar operacional esses 
portos, uma vez que a Lei dos Portos (Lei nº 8.630/93) 
não trata do trabalho portuário nos portos inorganiza-
dos, e nem poderia fazê-lo, pois que não se encontram 
nela previstos.

É justamente essa omissão que se pretende cor-
rigir com o presente projeto de lei.

Assim, o primeiro passo é o reconhecimento 
dos portos inorganizados, o que se faz por intermédio 

do art. 1º da proposição, ressalvando-se que o artigo 
estabelece que esses portos funcionarão na mesma 
região municipal de um porto organizado.

Em seguida, o projeto submete o trabalho portuá-
rio nesses portos ao órgão gestor de mão de obra dos 
portos organizados contíguos, medida essa de suma 
importância para garantia dos direitos trabalhistas dos 
trabalhadores avulsos que prestam serviços nos por-
tos inorganizados.

Nesse contexto, a proposta viabiliza, acima de 
tudo, a dignidade dos trabalhadores avulsos desses 
portos e é por esse motivo que nos posicionamos pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 3.851, de 2004.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2009. – Depu-
tado Roberto Santiago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 3.851/04, 
nos termos do parecer do relator, Deputado Roberto 
Santiago. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mo-

raes e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia 
Zito, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pe-
reira, Hermes Parcianello, Luciano Castro, Luiz Carlos 
Busato, Major Fábio, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo 
Pereira da Silva, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto 
Santiago, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Carlos Alberto Leréia, Gladson Cameli, João Campos, 
Maria Helena e Sebastião Bala Rocha. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.177-A, DE 2005 
(Do Sr. Celso Russomanno)

Acrescenta dispositivo à Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para garantir seguro de vida aos jornalistas 
profissionais; tendo parecer da Comissão 
de Seguridade Social e Família, pela apro-
vação, com substitutivo (relator: DEP. GE-
RALDO RESENDE).

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família; Trabalho, de Administração 
e Serviço Público; Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família
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I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.177, de 2005, acrescenta 
§3º ao art. 302 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para assegurar ao jornalista transferido para lo-
cais perigosos um seguro com cobertura relativa aos 
riscos de morte e invalidez, com apólice de, no mínimo, 
mil salários mínimos. 

Em sua Justificação, o nobre Autor destaca as 
situações de risco vividas no dia a dia na profissão de 
jornalista profissional, em especial aqueles que traba-
lham em áreas de conflito, em que a sua segurança 
encontra-se comprometida diuturnamente e os profis-
sionais estão expostos ao risco de morte e invalidez, 
em caráter habitual e permanente. 

A Proposição foi distribuída às Comissões de 
Seguridade Social e Família; de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. 

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas à proposição nesta Comissão de Segurida-
de Social e Família. 

É o Relatório.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei em análise propõe a concessão 
de seguro de vida com cobertura relativa aos riscos 
de morte e invalidez aos jornalistas que sejam trans-
feridos para locais perigosos. O encargo do pagamen-
to do prêmio referente ao seguro será das empresas 
jornalísticas. 

O Autor da Proposição alega que a informação 
e a comunicação, direitos de todo cidadão, são ga-
rantidos pelo exercício profissional dos jornalistas, 
que contribuem significativamente para a democracia 
no mundo. 

Para o aprimoramento de seu trabalho, os jor-
nalistas têm se exposto cada vez mais a situações de 
risco, em especial quando transferidos para áreas de 
conflito. Mesmo com treinamento para jornalistas em 
áreas de risco, muitas vezes os profissionais da comu-
nicação trabalham em condições insalubres, perigosas 
e adversas e até correm risco de morte em algumas 
coberturas jornalísticas. Em meio ao caos existente 
em regiões conflagradas, os grupos em conflito ou os 
delinquentes comuns nem sempre respeitam a carteira 
de jornalista ou o cartão no pára-brisas dos veículos 
da imprensa. Por isso, há necessidade de se buscar 
um seguro de vida para esses profissionais, o que be-
neficiaria principalmente suas famílias. 

A proposta em tela visa buscar segurança tanto 
para o jornalista quanto para sua família, que pode 
passar por dificuldades inimagináveis, tanto emocio-

nalmente quanto financeiramente, quando perde um 
ente querido.

Dessa forma, julgamos meritória a presente Pro-
posição, que busca assegurar a esses profissionais 
e a seus familiares uma compensação financeira em 
caso de sinistro, propiciando à sua família um mínimo 
de segurança. 

Entretanto, para algumas empresas jornalísticas, 
em especial rádios em cidades do interior do país, o 
valor do prêmio de um seguro com cobertura de mil 
salários mínimos, tornar-se-ia bastante oneroso e em 
alguns casos, inviabilizaria a contratação dos profis-
sionais por essas empresas. 

Além disso, com a recente decisão do Supremo 
Tribunal Federal – STF, que entendeu não ser necessá-
rio o diploma do Curso Superior em Jornalismo para o 
exercício da profissão, muitas empresas deixariam de 
contratar jornalistas profissionais e passariam a contra-
tar outros profissionais para exercer suas atividades. 

Nesse sentido, no intuito de diminuir o valor do 
prêmio a ser pago pelas empresas jornalísticas, pro-
pomos alterar o valor da indenização, de mil para du-
zentos e cinquenta salários mínimos. 

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Proje-
to de Lei nº 5.177, de 2005, na forma do Substitutivo 
apresentado em anexo.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Geraldo Resende, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 5.177, DE 2005

Acrescenta dispositivo à Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para garantir seguro de vida aos jornalistas 
profissionais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Art. 302 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do se-
guinte parágrafo: 

“Art. 302.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3º Ao jornalista transferido para locais 

perigosos, é garantido seguro que preveja 
cobertura relativa aos riscos de morte e inva-
lidez, com apólice de, no mínimo, duzentos e 
cinquenta salários mínimos.” (NR)

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

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Geraldo Resende, Relator.



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 60015 

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com 
substitutivo o Projeto de Lei nº 5.177/2005, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Geraldo Resende. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Elcione Barbalho – Presidente, Dr. Paulo César 

– Vice-Presidente, Acélio Casagrande, Alceni Guerra, 
Andre Zacharow, Antonio Bulhões, Armando Abílio, Ar-
naldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, 
Dr. Talmir, Geraldo Resende, Jô Moraes, Jofran Fre-
jat, José Carlos Vieira, Manato, Raimundo Gomes de 
Matos, Ribamar Alves, Saraiva Felipe, Antonio Carlos 
Chamariz, Antonio Cruz, Arlindo Chinaglia, Bel Mes-
quita, Carlos Bezerra, Cida Diogo, Eleuses Paiva, Fer-
nando Coruja, Geraldo Pudim, Geraldo Thadeu, Íris de 
Araújo, João Campos e Jorginho Maluly. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – Depu-
tada Elcione Barbalho, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.401-A, DE 2005 
(Do Sr. Severiano Alves)

Cria o Grupo de Atividades de Autô-
nomos; tendo parecer da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação deste e do de nº 3.505/08, 
apensado, com substitutivo (relator: DEP. 
PAULO ROCHA).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O PL nº 6.401, de 2005, de autoria do ilustre 
Deputado Severiano Alves, “cria o Grupo de Ativi-
dades de Autônomos”, a ser incluído nos quadros de 
atividades e profissões referido no art. 577 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho.

As atividades e categorias de autônomos são 
hoje reconhecidas como patronais. 

Foi apensado o PL nº 3.505, de 2008, do nobre 
Deputado Zenaldo Coutinho, que, em termos seme-
lhantes aos do projeto original, cria o “Grupo de Ativi-
dades de Trabalhadores Autônomos”. 

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Os projetos em análise visam criar o grupo de 
atividades de autônomos nos quadros de atividades e 

profissões a que se refere o art. 577 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT.

Esse artigo dispõe que:

“Art. 577. O quadro de Atividades e Pro-
fissões em vigor fixará o plano básico do en-
quadramento sindical.” (grifo nosso)

De acordo com o art. 2º dos dois Projetos supra-
citados, as atividades e categorias de autônomos ficam 
reconhecidas como “Profissões Laborais”.

Após analisarmos detidamente o tema, concluí-
mos que os referidos Projetos merecem ser aprovados. 
Não há efetivamente justificativa adequada para que 
as atividades e categorias de autônomos sejam con-
sideradas patronais, e não como trabalhadores, com 
os quais possuem muito mais semelhanças. 

 Destacam os autores das proposição que “na 
maioria dos países do mundo e, em especial nos 
chamados países desenvolvidos, os autônomos são 
considerados trabalhadores.” Além disso, o dia-a-dia 
do trabalhador autônomo não guarda sintonia com a 
realidade dos empresários, sendo conceitos que não 
podem ser confundidos. 

 O trabalhador autônomo geralmente não possui 
estrutura empresária ou estabelecimento, mantendo-se 
de modo exclusivo ou predominante por meio de seu 
trabalho pessoal. Mostra-se assim muito mais lógico 
que sejam consideradas as atividades e categorias de 
autônomos como “Profissões Laborais”. 

Por tal razão, apresentamos o Substitutivo em 
anexo, que incorpora os objetivos contidos nos Proje-
tos sob análise, com os devidos aperfeiçoamentos no 
que tange à redação e à técnica legislativa, e com a 
inclusão na própria CLT da criação do Grupo de Ativi-
dades de Trabalhadores Autônomos. 

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
PL nº 6.401/2005 e do PL nº 3.505, de 2008, na forma 
do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2009. – Depu-
tado Paulo Rocha, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 6.401, DE 2005 

(Apenso o Projeto de Lei nº 3.505, de 2008)

“Acrescenta-se parágrafo único ao art. 
577 da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para criar o Grupo 
de Atividades de Autônomos.” 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta-se parágrafo único ao art. 577 

da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprova-
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da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
com a seguinte redação:

“Art. 577.  ..............................................
 ..............................................................
Parágrafo único. O “Grupo de Atividades 

de Trabalhadores Autônomos” integra o Quadro 
de Atividades e Profissões, e as atividades e 
categorias de autônomos são reconhecidas 
como “Profissões Laborais.” (NR)

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

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2009. – Depu-
tado Paulo Rocha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 6.401/05 
e o Projeto de Lei nº 3.505/08, apensado, com subs-
titutivo, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Paulo Rocha. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mo-

raes e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia 
Zito, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pe-
reira, Hermes Parcianello, Luciano Castro, Luiz Carlos 
Busato, Major Fábio, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo 
Pereira da Silva, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto 
Santiago, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Carlos Alberto Leréia, Gladson Cameli, João Campos, 
Maria Helena e Sebastião Bala Rocha. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.379-A, DE 2006 

(Da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 20/2006 
AVISO Nº 30/2006-C. Civil

Aprova o texto do Tratado sobre Extra-
dição entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República 
do Suriname, celebrado em Paramaribo, em 
21 de dezembro de 2004; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
JEFFERSON CAMPOS).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O projeto de decreto legislativo em apreço visa 
a aprovar o texto do Tratado de Extradição entre a Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli-
ca do Suriname, celebrado em Paramaribo, em 21 de 
dezembro de 2004.

Extrai-se do art. 1 do Instrumento, que as Partes 
se obrigam a extraditar os indivíduos que respondam 
a processo criminal ou que tenham sido condenados 
pelas autoridades competentes de uma das Partes e 
se encontram no território sob a jurisdição da outra, 
com a finalidade de cumprirem penas privativas de 
liberdade.

A nacionalidade da pessoa reclamada não pode-
rá ser invocada para denegar o pedido de extradição, 
salvo se houver disposição constitucional em sentido 
contrário. Caso a extradição seja negada com funda-
mento na nacionalidade do extraditando, a pedido da 
Parte requerente, a Parte requerida se compromete a 
promover o respectivo julgamento dentro de sua juris-
dição, devendo a Parte requerente fornecer à reque-
rida todos os documentos e informações relevantes 
para o processo.

Nos termos do art. 2º do Instrumento, para que 
se proceda a extradição é necessário que a Parte re-
querente tenha jurisdição para julgar os fatos que fun-
damentam o pedido, e que as legislações de ambos os 
Estados Contratantes imponham para o crime penas 
privativas de liberdade de no mínimo um ano. Caso a 
extradição seja solicitada para fins de cumprimento de 
sentença, também é necessário que a pena a cumprir 
seja igual ou superior a um ano.

Por seu turno, o § 4º do art. 2º do Tratado auto-
riza, expressamente, a concessão de extradição por 
crimes relacionados à evasão fiscal e demais infrações 
penais fiscais.

A Parte requerida poderá negar o pedido de ex-
tradição por razões relacionadas à soberania nacional, 
à segurança ou à ordem pública interna (art. 23). Além 
disso, em conformidade com o art. 3 do pactuado, não 
será concedida a extradição quando:

a) pelo mesmo fato que constar do pe-
dido de extradição,

b) pessoa reclamada tiver sido julgada, 
anistiada ou indultada no Estado requerido;

c) a pessoa reclamada tiver de se apre-
sentar, na Parte requerente, perante Tribunal 
ou Juízo de exceção;



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 60017 

d) o crime que funda o pedido extradição 
for de natureza estritamente militar;

e) quando a infração for considerada de-
lito político ou fato conexo;

f) houver fundados motivos para consi-
derar que o pedido de extradição foi apresen-
tado com a finalidade de perseguir ou punir a 
pessoa reclamada por motivo de raça, religião, 
nacionalidade ou opinião política, ou que a 
situação dessa pessoa possa agravar-se por 
um desses motivos;

g) tiver ocorrido a prescrição da ação 
penal ou da pena segundo a legislação das 
Partes;

h) o indivíduo reclamado estiver sendo 
julgado no território da Parte requerida, pelos 
mesmos fatos que fundamentam o pedido.

Para efeitos do Tratado sob exame, não são con-
siderados delitos políticos: o atentado contra a vida de 
Chefe de Estado ou de um membro de sua família, os 
atos de terrorismo, o genocídio, os crimes de guerra e 
os cometidos contra a paz e a segurança da humani-
dade. Também não são considerados crimes políticos 
qualquer ato de violência dirigido contra a vida, a in-
tegridade física, a liberdade das pessoas ou que vise 
a atingir as Instituições.

As garantias à pessoa do extraditando estão 
preceituadas no capítulo V do Tratado (arts. 5, 6 e 7). 
Dentre essas, são dignas de destaque: a proibição de 
o extraditando ser julgado e processado por qualquer 
ato delituoso cometido antes da concessão da extra-
dição; a garantia da ampla defesa, com a assistência 
de um defensor indicado de acordo com a legislação 
da Parte requerida; e, nos crimes puníveis com pena 
de morte, à garantia prévia, da Parte requerente, de 
que tal pena não será aplicada.

O pedido de extradição deverá ser feito por es-
crito, pelo Ministro da Justiça e dirigido ao Ministro da 
Justiça da Parte requerida, por via diplomática, e será 
instruído, quando se tratar de indivíduo não condenado, 
pelo mandado de prisão (original ou cópia autentica-
da). Na hipótese de pessoa condenada, pela sentença 
condenatória (original ou cópia autenticada) exarada 
pelo Tribunal competente.

Os documentos apresentados ao Estado requeri-
do deverão conter a indicação precisa do fato delituoso, 
a data e o lugar onde foi praticado. Serão acompanha-
dos de cópias dos textos da lei que tipifiquem o crime 
e dos dispositivos legais relativos à prescrição da ação 
penal e da condenação, além de outras informações 
que auxiliem a identificação da pessoa reclamada e 
comprovem sua nacionalidade.

De acordo com o art. 9 do Instrumento, os docu-
mentos apresentados deverão estar acompanhados de 
traduções oficiais para o idioma da Parte requerida.

A denegação do pedido de extradição deverá ser 
fundamentada. Negado o pedido, outro não poderá ser 
formulado com base nos mesmos crimes que deram 
origem ao primeiro.

Em caso de urgência, a pessoa reclamada po-
derá ser presa preventivamente, mediante solicitação 
do Estado requerente. Efetuada a prisão preventiva, a 
Parte requerente terá 60 (sessenta) dias para forma-
lizar o pedido de extradição. Findo esse prazo sem as 
providências cabíveis, a pessoa reclamada será liber-
tada, salvo se houver outra razão para a manutenção 
de sua detenção.

Conforme preceitua o art. 13, o pedido de prisão 
preventiva poderá ser apresentado por via diplomática 
ou por meio da Organização Internacional da Polícia 
Criminal – INTERPOL.

Concedida a extradição, a Parte requerente in-
formará a requerida que o extraditando se encontra à 
sua disposição. A Parte requerida deverá providenciar 
a retirada do extraditando do território da requerente 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação 
da concessão da extradição. Ao final desse prazo, se 
a pessoa reclamada não houver sido retirada, ela será 
colocada em liberdade e não será detida pelo mesmo 
fato delituoso.

Segundo dispõe o art. 18, serão custeadas pelo 
Estado contratante requerido as despesas relacionadas 
ao pedido de extradição até o momento da entrega do 
extraditando aos agentes do Estado requerente. Por 
outro lado, as despesas com o traslado da pessoa re-
clamada correrão por conta da Parte requerente.

As eventuais controvérsias entre as Partes so-
bre a aplicação desse compromisso internacional se-
rão resolvidas mediante negociações diplomáticas 
diretas. O Tratado entrará em vigor trinta dias após a 
troca dos instrumentos de ratificação, na cidade de 
Paramaribo.

II – Voto do Relator

Conforme determina o art. 32, IV, a, em conso-
nância com o art. 139, II, c, ambos do Regimento In-
terno desta Casa, compete à Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania se manifestar acerca da 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.379, de 2006, 
bem como do tratado por ele aprovado. 

Cabe inicialmente apontar que é competência do 
Poder Executivo assinar o acordo em exame, nos ter-
mos do art. 84, VIII, da Constituição Federal. Compete 
ainda ao Congresso Nacional sobre ele decidir, sendo 
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o projeto de decreto legislativo a proposição adequada, 
conforme o art. 49, I, da Carta Política.

Nenhum óbice foi encontrado na proposição le-
gislativa e no texto do tratado. Ambos encontram-se 
em consonância com as disposições constitucionais 
vigentes e com os princípios consagrados no ordena-
mento jurídico em vigor no País. 

Os dispositivos do instrumento internacional es-
tão em harmonia com o disposto na Lei nº 6.815, de 
1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no 
Brasil e cria o Conselho Nacional de Imigração, com a 
prática internacional e com a jurisprudência do Supre-
mo Tribunal Federal, competente, nos termos do art. 
102, inciso I, alínea g, da Constituição Federal, para 
processar e julgar, originariamente, os pedidos de ex-
tradição solicitados por Estados estrangeiros.

Como já observado pela Comissão de Relações 
Exteriores, a questão da prescrição da pretensão puni-
tiva e da pena está convenientemente tratada na alínea 
f do item 1, do art. 3, que incorpora, no texto do Trata-
do, o entendimento do Supremo Tribunal Federal de 
que o pedido de extradição deve ser negado, quando 
o crime estiver prescrito de acordo com a legislação 
interna de qualquer uma das Partes.

No tocante à técnica legislativa, não há qualquer 
restrição aos textos analisados. 

Isso posto, nosso voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e pela boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.379, de 2006.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – Depu-
tado Marçal Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
2.379/2006, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Marçal Filho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 

Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.651-A, DE 2009 

(Da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 911/2008 
AVISO Nº 1.096/2008 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo-Quadro de 
Cooperação no Campo Educacional en-
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Estado de Israel, as-
sinado no Rio de Janeiro, em 6 de agosto 
de 2008; tendo pareceres da Comissão de 
Educação e Cultura, pela aprovação (relator: 
DEP. Ariosto Holanda e relator-substituto: 
DEP. CARLOS ABICALIL); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (relator: DEP. MARCELO 
ITAGIBA).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura; e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Edu-
cação e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania Comissão de Educação e Cultura

I – Relatório

Na reunião ordinária deliberativa do dia 21-10-09 
desta Comissão, em decorrência da ausência do re-
lator, Deputado ARIOSTO HOLANDA, tive a honra de 
ser designado relator substituto da presente proposição 
e acatei, na íntegra, o parecer do nobre parlamentar, 
nos seguintes termos:

“O Projeto de Decreto Legislativo (PDC) em pauta 
propõe aprovar o Acordo de Cooperação Educacional 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Estado de Israel, assinado na cidade do 
Rio de Janeiro, no dia 6 de agosto de 2008.

Segundo exposição de motivos do Ministério de 
Estado das Relações Exteriores do Brasil, o referido 
Acordo surgiu de um processo de negociação entre 
representantes dos Ministérios da Educação de ambas 
as Partes e tem como objetivo fundamental aprofundar 
a cooperação no campo educacional, como forma de 
promover, em benefício mútuo, o estreitamento dos 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 60019 

vínculos de amizade, entendimento e cooperação 
entre Brasil e Israel. O Acordo amplia o escopo da 
cooperação estabelecida pelo Convênio de Intercâm-
bio Cultural de 24 de julho de 1959, ao abordar áreas 
educacionais específicas que ambos Países têm inte-
resse em explorar.

O Projeto em foco originou-se na Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) 
e resultou da aprovação, por essa Comissão, da Men-
sagem Presidencial nº 911/2008, que submeteu à con-
sideração do Congresso Nacional o texto do Acordo, 
acompanhado por exposição de motivos do senhor 
Ministro Interino de Estado das Relações Exteriores 
do Brasil, em cumprimento ao previsto no art. 49, Se-
ção II, Capítulo I da Constituição Federal.

Por força do art. 54 do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, este Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.651/2009 foi pela Mesa Diretora encaminhado às 
Comissões de Educação e Cultura (CEC) e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (CCJC). A Proposição 
tramita em regime de urgência e sujeita-se à aprecia-
ção do Plenário da Câmara.

Cabe-nos, agora, por designação da Presidên-
cia da CEC a elaboração do respectivo parecer onde 
nos manifestaremos acerca do mérito educacional da 
proposição. 

É o Relatório.

II – Voto do Relator

No âmbito de sua política externa, o Brasil tem 
se pautado por desenvolver acordos de cooperação 
educacional e cultural, respaldado no preceito consti-
tucional que prevê, in verbis:

“Art. 4º A República Federativa do Brasil 
rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios:

(...)
IX – cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade.”

O presente Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.651, de 2009, vem, pois, corroborar esse princípio 
ao estabelecer uma série de ações a serem imple-
mentadas por ambos países no prazo de cinco anos, 
em diferentes campos da educação, desde o ensino 
recíproco das línguas pátrias até questões voltadas ao 
desenvolvimento da agricultura em regiões semi-áridas 
e a programas de educação rural e ambiental.

Os Governos do Brasil e de Israel estabelecem 
como áreas prioritárias no presente Acordo de coope-
ração bilateral, entre outras, as seguintes:

desenvolvimento de estudos brasileiros em Israel 
e de estudos sobre Israel no Brasil, incluindo o ensino 
dos idiomas português e hebraico;

educação superior e estudos de pós-graduação, 
incluindo as modalidades de doutorado-sanduíche e 
programas de pós-doutorado, dupla titulação e co-
tutela de teses;

tecnologias de informação e comunicação apli-
cadas à educação;

educação e treinamento técnico e vocacional;
administração escolar e liderança, incluindo treina-

mento de professores e intercâmbio de informações so-
bre padrões educacionais, avaliação e indicadores;

inclusão social na educação, particularmente 
mediante programas de tutoria para crianças oriundas 
de contextos socioeconômicos desfavorecidos, bem 
como alfabetização de jovens e adultos e programas 
de educação continuada;

agricultura em regiões semi-áridas, educação 
rural e ambiental e inovações em educação.

Ponto interessante do presente Acordo, voltado 
para o desenvolvimento de uma cultura da paz e da 
tolerância, refere-se às ações voltadas à pesquisa e ao 
trabalho educacional relacionado ao Holocausto que 
deverá estar presente como conteúdo programático 
nos currículos escolares. O Acordo também prevê a 
promoção de estudos relativos às consequências ne-
gativas de fenômenos sociais contemporâneos, tais 
como o racismo, a intolerância, o anti-semitismo e a 
xenofobia, bem como a revisão e adaptação de livros 
didáticos em consonância com essa finalidade.

Nesse sentido, pela relevância das ações a serem 
desenvolvidas no campo da educação e por entender 
que a aprovação deste Acordo de Cooperação entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno do Estado de Israel só trará benefícios educa-
cionais a ambas as Partes, além de fortalecer os laços 
de amizade que unem esses países, manifestamo-nos 
favoravelmente ao PDC nº 1.651/2009.” 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – Depu-
tado Ariosto Holanda, Relator, Deputado Carlos Abi-
calil, Relator Substituto.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.651/2009, nos termos do Parecer do Relator Subs-
tituto, Deputado Carlos Abicalil. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
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Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran 
Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, 
Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Osvaldo Biolchi, Paulo 
Rubem Santiago, Professor Setimo, Raul Henry, Ro-
gério Marinho, Wilson Picler, Charles Lucena, Eleuses 
Paiva, Emiliano José, Fernando Nascimento, Professor 
Ruy Pauletti e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – Depu-
tada Maria do Rosário, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo que 
“Aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação no 
Campo Educacional entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo do Estado de Israel as-
sinado no Rio de Janeiro, em 6 de agosto de 2008.”

O texto do Acordo foi submetido à consideração 
do Congresso Nacional por meio da Mensagem nº 911, 
de 20 de novembro de 2008, e o ato a ser ratificado, 
justificado nos termos da EM nº 00364 MRE DCE/DOM 
I/DAÍ/-KCEE, de 24 de setembro de 2008.

O objetivo da medida é aprofundar a coopera-
ção no campo educacional, como forma de promover, 
em benefício mútuo, o estreitamento dos vínculos de 
amizade, entendimento e cooperação entre Brasil e 
Israel, estabelecendo como áreas prioritárias, dentre 
outras, treinamento técnico e profissional, avaliação 
de cursos, educação superior e pós-graduação e ino-
vação na educação.

Do processado consta parecer, no âmbito da Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
do Relator Deputado Eduardo Lopes, pela aprovação, 
no mérito, do Acordo, nos termos de projeto de decreto 
legislativo que apresenta.

Designado Relator na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, na forma do art. 54, do 
RICD, para manifestação quanto à constitucionalida-
de e juridicidade da matéria, passo a fazê-lo na forma 
que se segue.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Compete à Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania se manifestar sobre os aspectos 
constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica 
legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujei-
tos à apreciação da Câmara ou de suas Comissões, 
de acordo com o art. 32, inc. IV, alínea a, in fine, do 
RICD, que é o caso.

A medida tem amparo no inciso VIII do art. 84 
da Constituição Federal que outorga competência ao 

Presidente da República para celebrar tratados, con-
venções e atos internacionais, sujeitos ao referendo 
do Congresso Nacional, bem como pelo disposto no 
inciso I do art. 49 também da Carta Política que, de 
sua vez, atribui competência exclusiva ao Congresso 
Nacional para resolver definitivamente sobre atos da 
natureza como o do presente.

No mérito, em síntese, trata-se da ampliação do 
escopo da cooperação estabelecida pelo Convênio 
de Intercâmbio Cultural de 24 de junho de 1959, ao 
abordar áreas educacionais específicas que ambas as 
Partes têm interesse em explorar, Ato que cria, ainda, 
a Comissão Educacional Brasileiro-Israelenses para 
acordar e definir detalhes sobre a implementação dos 
programas de cooperação.

Tratando-se, pois, de medida meritória que está 
em inteira conformidade com o ordenamento jurídico 
vigente, não havendo, também, nenhum óbice quanto 
à sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa utilizada, manifesto-me pela aprovação do PDC 
nº 1.651, de 2009.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – Depu-
tado Marcelo Itagiba, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.651/2009, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Marcelo Itagiba. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, 

Bonifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Pre-
sidentes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, 
Colbert Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio 
Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, 
João Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, 
Marcelo Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella 
Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Osmar 
Serraglio, Regis de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, 
Aracely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, 
Dilceu Sperafico, Edson Aparecido, Eduardo Amo-
rim, Eduardo Lopes, Hugo Leal, João Magalhães, 
José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, Re-
nato Amary, Ricardo Barros, Ricardo Tripoli, Rômulo 
Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.788-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.345/2009 
MSC Nº 409/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural e de Comunicação Voz Amiga a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Bagé, Estado 
do Rio Grande do Sul; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
MENDES RIBEIRO FILHO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria nº 513, de 29 de agosto de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimen-
to Cultural e de Comunicação Voz Amiga a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.788, de 2009.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.788/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.808-A, DE 2009 

(Da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 402/2009 
AVISO Nº 339/2009 – C. Civil

Aprova o texto dos Estatutos da Co-
munidade dos Países de Língua Portuguesa 
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(CPLP), contendo a última revisão, realiza-
da em Lisboa, em 2007; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
CARLOS BEZERRA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo em exame tem 
por objetivo aprovar o texto dos Estatutos da Comunida-
de dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), contendo 
a última revisão, realizada em Lisboa, em 2007.

Dispõe o parágrafo único do Projeto de Decreto 
Legislativo sob exame que os atos que possam re-
sultar na revisão dos Estatutos, bem como quaisquer 
ajustes complementares que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional, ficam 
sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.

A revisão dos Estatutos em exame tem por prin-
cipal objetivo a inclusão da Assembleia Parlamentar 
entre os órgãos da CPLP, com representantes dos 
Parlamentos nacionais que terão igualdade de voto e 
a fixação das competências da mesma. O Presidente 
da referida Assembleia será eleito por um período de 
dois anos e terá assento nas Conferências de Chefes 
de Estado e de Governo da CPLP.

O Ministério das Relações Exteriores, em sua 
Exposição de Motivos, ressalta que as alterações ora 
procedidas visam adequar as estruturas da Comunida-
de, reforçando o papel do Secretário-Executivo, criando 
o cargo de Diretor-Geral, reformulando as estruturas 
internas do Secretariado-Executivo e estabelecendo 
a Assembleia Parlamentar da CPLP.

O Acordo, encaminhado ao Congresso Nacional 
por meio da Mensagem nº 402, de 2009, do Poder 
Executivo, foi distribuído inicialmente à Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que con-
cluiu pela aprovação do aludido Acordo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo ora examinado.

Trata-se de proposição sujeita à apreciação do 
Plenário.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o art. 32, IV, a, do Regimento 
Interno desta Casa, compete à Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania se manifestar acerca da 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.808, de 2009, 
bem como da última revisão ao texto dos Estatutos da 
CPLP por ele aprovada.

O art. 84, VIII, da Constituição Federal, outorga 
competência ao Presidente da República para celebrar 
tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos ao 
referendo do Congresso Nacional. Já o art. 49, I, da 
mesma Carta Política nos diz que é da competência ex-
clusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.

Assim sendo, está na competência do Poder Exe-
cutivo assinar o presente Acordo, bem como compete 
ao Congresso Nacional sobre ele decidir, sendo o pro-
jeto de decreto legislativo a proposição adequada. 

No tocante à constitucionalidade, tanto o projeto 
de decreto legislativo em exame quanto o texto dos Es-
tatutos da CPLP por ele aprovado não afrontam dispo-
sitivos de natureza material da Carta Magna, bem como 
obedecem aos requisitos constitucionais formais.

No que tange à juridicidade, o projeto de decreto 
legislativo em exame e o texto dos Estatutos da CPLP 
por ele aprovado estão em inteira conformidade com 
o ordenamento jurídico vigente. 

No tocante à técnica legislativa, não há qualquer 
restrição quanto ao texto apresentado no Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1.808, de 2009, e no texto dos 
Estatutos da CPLP por ele aprovado.

Isso posto, nosso voto é pela constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1.808, de 2009.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
Deputado Carlos Bezerra, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.808/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Carlos Bezerra. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
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Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.822-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.401/2009 
MSC Nº 630/2009

Aprova o ato que outorga permissão à 
Sobral & Mayrink Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada, no Município de Rancharia, Estado 
de São Paulo; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. JOSÉ GENOÍNO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a 
Portaria nº 320, de 11 de junho de 2008, que outorga 
permissão à Sobral & Mayrink Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Rancharia, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.822, 
de 2009.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – Depu-
tado José Genoíno, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.822/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado José Genoíno. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.
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 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.827-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.407/2009 
MSC Nº 631/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária Itatiaia a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Campinas, Estado de 
São Paulo; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. JOSÉ GENOÍNO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a 
Portaria nº 60, de 15 de fevereiro de 2006, que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária Itatiaia a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Campinas, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-

lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.827, de 2009.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – Depu-
tado José Genoíno, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.827/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado José Genoíno. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.829-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.409/2009 
MSC Nº 631/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Radiofônica de Moradores de Nova Bra-
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sília a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Governa-
dor Lindemberg, Estado do Espírito Santo; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. GERALDO PUDIM).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria nº 548, de 27 de setembro de 2007, que auto-
riza a Associação Radiofônica de Moradores de Nova 
Brasília a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Governador Lindemberg, Estado do 
Espírito Santo. 

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.829, 
de 2009.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Geraldo Pudim, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.829/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Geraldo Pudim. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009.  – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.835-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.423/2009 
MSC Nº 631/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária, Cultural e Artística de 
Campo Largo a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Campo Largo, Estado do Paraná; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
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Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. RICARDO BARROS).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere à Portaria nº 668, de 14 de outubro de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária, Cultural e Artística 
de Campo Largo a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Campo Largo, Estado 
do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 

da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.835, 
de 2009.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Ricardo Barros, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.835/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Ricardo Barros. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.837-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.435/2009 
MSC Nº 632/2009

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Tupã Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Tupã, Estado 
de São Paulo; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (relator: DEP. JEFFERSON 
CAMPOS).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).
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Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria nº 726, de 18 de dezembro de 2007, que 
renova, a partir de 30 de junho de 203, a permissão 
outorgada à Rádio Tupã Ltda. para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Tupã, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.837, de 2009.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2009. – 
Deputado Jefferson Campos, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 

unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.837/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Jefferson Campos. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.848-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.471/2009 
MSC Nº 634/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Cultural e Folclórica de 
Feliz Natal a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Feliz Natal, Estado do Mato Grosso; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. VALTENIR PEREIRA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria nº 1215, de 30 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária Cultural e Folclóri-
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ca de Feliz Natal a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Feliz Natal, Estado de 
Mato Grosso.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.848, de 2009.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2009. – 
Deputado Valtenir Pereira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.848/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Valtenir Pereira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 

Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.853-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.154/2009 
MSC Nº 96/2009

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Carlópolis FM Ltda para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada, no Município de Carlópolis, Estado do 
Paraná; tendo parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. OSMAR SERRAGLIO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante daa 
Portaria nº 327, de 11 de junho de 2008, que outorga 
permissão à Rádio Carlópolis FM Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, no Município de Carlópolis, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das Comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cabe a esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 60029 

pronunciar-se acerca da constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição em comento atende aos requisitos 
constitucionais formais relativos à competência legisla-
tiva da União e às atribuições do Congresso Nacional, 
nos termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo 
o instrumento adequado para discipliná-la, conforme 
preceitua o art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria princípios ou regras da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua regular tramitação nesta Casa, nosso voto é pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.853, de 2009.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.853/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Osmar Serraglio. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.856-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.255/2009 
MSC Nº 91/2009

Aprova o ato que outorga concessão 
à Continental Comunicações Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média no Município de Campo Verde, 
Estado de Mato Grosso; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
CARLOS BEZERRA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

 Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere o 
decreto de 26 de outubro 2006, que outorga concessão 
à Continental Comunicações LTDA, para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no município 
de Campo Verde, Estado de Mato Grosso

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
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109 do Regimento Interno. Obedecidos os requisitos 
constitucionais formais, podemos constatar que o pro-
jeto em exame não contraria preceitos ou princípios da 
Constituição em vigor, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.856, 
de 2009.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 2009. – 
Deputado Carlos Bezerra, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.856/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Carlos Bezerra. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.857-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.280/2009 
MSC Nº 406/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção e Movimento Comunitário Beneficente 

Cultural Rádio Itapebi FM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Itapebi, Estado da Bahia; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislati-
va (relator: DEP. MARCELO GUIMARÃES 
FILHO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria nº 620, de 19 de setembro de 2008, que outor-
ga autorização à Associação e Movimento Comunitário 
Beneficente Cultural Rádio Itapebi FM para executar, 
por dez anos e sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Itapebi, 
Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.
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A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.857, 
de 2009.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Marcelo Guimarães Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.857/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Marcelo Guimarães Filho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.871-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.089/2008 
MSC Nº 951/2008

Aprova o ato que autoriza a Fundação 
Mariana Moreira Alves a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Triunfo, Estado da Paraíba; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-

nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. VITAL DO RÊGO FILHO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria nº 51, de 28 de fevereiro de 2008, que au-
toriza a Fundação Mariana Moreira Alves a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Triunfo, Estado da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.871, 
de 2009.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 2009. – 
Deputado Vital do Rêgo Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.871/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Vital do Rêgo Filho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.874-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.330/2009 
MSC Nº 410/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento So-
cial e Cultural a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Antonina, Estado do Paraná; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. RICARDO BARROS).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere à Portaria nº 606, de 18 de dezembro de 2008, 
que autoriza a Associação Comunitária de Desenvol-
vimento Social e Cultural a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Antonina, 
Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.874, de 2009.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Ricardo Barros, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
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unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.874/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Ricardo Barros. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.876-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.413/2009 
MSC Nº 631/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária de Capitão a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Capitão, Es-
tado do Rio Grande do Sul; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
MENDES RIBEIRO FILHO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria nº 789, de 20 de dezembro de 2007, que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária de Capitão 

a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Capitão, Estado do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cabe a esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
pronunciar-se acerca da constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição em comento atende aos requisitos 
constitucionais formais relativos à competência legisla-
tiva da União e às atribuições do Congresso Nacional, 
nos termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo 
o instrumento adequado paras discipliná-la, conforme 
preceitua o art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria princípios ou regras da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua regular tramitação nesta Casa, nosso voto é pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.876, de 2009.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2009. – 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.876/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Mendes Ribeiro Filho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
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Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.901-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.502/2009 
MSC Nº 635/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural de Difusão Comunitária Boas 
Novas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Araçatuba, Estado de São Paulo; tendo pa-
recer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. JEFFERSON CAMPOS).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria nº 899, de 22 de dezembro de 2008, 
que autoriza a Associação Cultural de Difusão Comu-
nitária Boas Novas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Araçatuba, Estado de 
São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 

parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.901, 
de 2009.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2009. – 
Deputado Jefferson Campos, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.901/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Jefferson Campos. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
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Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.902-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.503/2009 
MSC Nº 635/2009

Aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Artística e Cultural de 
Apoio a Saúde e Instituições Sociais de 
Novo Horizonte a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Novo Horizonte, Estado de São Paulo; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. JOSÉ GENOÍNO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de auto-
ria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, que aprova o ato a que se refere a Porta-
ria nº 900, de 22 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária Artística e Cultural de Apoio a 
Saúde e Instituições Sociais de Novo Horizonte a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Novo Horizonte, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.902, de 2009.

Sala da Comissão, 14 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 Decreto Legislati-
vo nº 1.902/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado José Genoíno. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.905-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.506/2009 
MSC Nº 636/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Social de Muniz Freire a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Muniz Freire, 
Estado do Espírito Santo; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
GERALDO PUDIM).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria nº 1.028, de 23 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Associação Cultural e Social de Muniz Frei-
re a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Muniz Freire, Estado do Espírito Santo. 

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-

lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.905, de 2009.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Geraldo Pudim, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.905/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Geraldo Pudim. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.912-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.519/2009 
MSC Nº 636/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Beneficente Cristã a executar, pelo pra-
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zo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Vila Velha, Estado do Espírito 
Santo; tendo parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa (relator: DEP. GERALDO PUDIM).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria nº 1.141, de 23 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Associação Beneficente Cristã a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Vila Velha, Estado do Espírito Santo. 

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 

95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.912, 
de 2009.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Geraldo Pudim, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.912/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Geraldo Pudim. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.920-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.536/2009 
MSC Nº 637/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Ar-
tístico e Cultural Nossa Terra a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Taiaçu, Estado de 
São Paulo; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. JOSÉ GENOÍNO).
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Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria nº 961, de 23 de dezembro de 2008, 
que autoriza a Associação Comunitária de Desenvol-
vimento Artístico e Cultural Nossa Terra a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Taiaçu, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-

gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.920, 
de 2009.

Sala da Comissão, 14 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 Decreto Legislati-
vo nº 1.920/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado José Genoíno. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert 
Martins, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis 
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital 
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula, 
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz 
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quinquagésima Quinta Reunião Ordi-
nária, realizada em 21 de outubro de 2009.

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia vinte 
e um de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional, no Anexo II, Plenário 15 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Silas Câmara – Presidente; Dalva Figueire-
do – Vice-Presidente; Antonio Feijão, Asdrubal Bentes, 
Janete Capiberibe, Marcelo Serafim, Márcio Marinho, 
Maria Helena, Natan Donadon e Nilson Pinto – Titu-
lares; Eduardo Valverde, Ilderlei Cordeiro, Lúcio Vale, 
Lupércio Ramos, Marcio Junqueira, Marinha Raupp, 
Neudo Campos, Valtenir Pereira, Vanessa Grazziotin, 
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Wandenkolk Gonçalves, Zé Geraldo e Zequinha Ma-
rinho – Suplentes.Compareceu também o Deputado 
Zezéu Ribeiro, como não-membro.Deixaram de com-
parecer os Deputados Fernando Melo, Perpétua Al-
meida, Sergio Petecão, Washington Luiz e Zé Vieira. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação a Ata da Quinquagésima Terceira Reunião 
Ordinária Deliberativa, realizada em 14 de outubro de 
2009; e da Quinquagésima Quarta Reunião Ordinária 
de Audiência Pública, realizada ontem, em 20 de ou-
tubro, cujas cópias foram distribuídas aos membros 
desta comissão. A Deputada Janete Capiberibe so-
licitou a dispensa da leitura das Atas, em virtude da 
distribuição de cópias aos presentes. Em votação, as 
Atas foram aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente in-
formou a designação realizada pela Presidência, em 
20 de outubro de 2009: ao Deputado Asdrubal Bentes, 
o Projeto de Lei nº 6.177/2009 – da Senhora Perpétua 
Almeida – que altera a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 
1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente e 
dá outras providências, para dar prioridade aos proje-
tos que tenham sua área de atuação em municípios 
que possuam parte de suas áreas dentro dos parques 
nacionais ou de reservas indígenas. Comunicou que 
a Comissão indicou o Deputado Antônio Feijão para 
representá-la no VI Fórum de Governadores da Ama-
zônia Legal, realizado nos últimos dias 15 e 16 em 
Macapá. Usando a palavra pela Ordem, o Deputado 
Antônio Feijão, solicitou aditamento ao Requerimento 
nº 541/2009, de autoria do Deputado Bala Rocha e já 
aprovado pela Comissão em 8 de julho de 2009, no 
sentido de incluir entre os convidados para a respec-
tiva audiência pública um representante do DNIT e 
outro da Controladoria Geral da União – CGU, o que 
foi prontamente acolhido pelo Colegiado. ORDEM DO 
DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
596/09 – do Sr. Washington Luiz – que “requer, nos 
termos regimentais, convidar o Ministro da Integração 
Nacional, Senhor Geddel Vieira Lima para discutir as 
propostas de reestruturação do Departamento Nacio-
nal de Obras Contra as Secas (DNOCS), bem como 
a missão do órgão na gestão dos recursos hídricos 
no semi-árido nordestino.” APROVADO. SUBSCRE-
VEU O REQUERIMENTO O DEPUTADO EDUARDO 
VALVERDE. 2 – REQUERIMENTO Nº 597/09 – do Sr. 
Silas Câmara – que “requer ao Ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, que a capital do Estado do Amazonas, 
Manaus, seja a sede de uma nova Superintendência 
Regional da Receita Federal na Região Norte”. APRO-
VADO. 3 – REQUERIMENTO Nº 598/09 – do Sr. Wan-
denkolk Gonçalves – que “requer que seja convida-
do o Diretor-Presidente da Eletronorte, Senhor Jorge 

Nassar Palmeira, para Seminário com a participação 
desta Comissão e a Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), no 
Município de Tucuruí, Estado do Pará”. APROVADO. 4 
– REQUERIMENTO Nº 599/09 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita a realização de audiência pública, nes-
ta Comissão, com a presença do Ministro da Justiça, 
Tarso Genro; do Governador do Estado do Amazonas, 
Eduardo Braga, Prefeitos dos municípios onde estão 
ou deveriam estar as bases operacionais da Polícia 
Federal do estado do Amazonas, do Diretor da Polícia 
Federal, Luiz Fernando Corrêa; do Superintendente 
da Polícia Federal no Amazonas, Sérgio Lúcio Fontes, 
e do Diretor de Relações do Trabalho da Federação 
Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Francisco 
Carlos Sabino, para debater a carência de policiais fe-
derais na Amazônia e no Estado do Amazonas, com a 
mais extensa área de fronteira do país”. APROVADO. 
5 – REQUERIMENTO Nº 600/09 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “requer que seja encaminhado ao TCU o 
Pedido de Fiscalização e Controle – PFC, visando au-
ditar os empréstimos do BNDES a projetos que incen-
tivam o desmatamento ilegal na Região Amazônica”. 
APROVADO. 6 – REQUERIMENTO Nº 601/09 – do Sr. 
Eduardo Valverde – que “requer Proposta de Fiscali-
zação e Controle – PFC, no contrato existente entre o 
Estado de Rondônia e a União que tem como objeto 
contratual a Construção do Sistema de Tratamento de 
Esgoto do Município de Porto Velho/RO”. APROVADO, 
NA FORMA DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO 
TCU. 7 – REQUERIMENTO Nº 602/09 – do Sr. Silas 
Câmara – que “solicita ao Senhor Ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, informações sobre as despesas 
contraídas e receitas arrecadadas pela Superintendên-
cia da Zona Franca de Manaus (Suframa), em todas 
as fontes, no período de 2002 a setembro de 2009”. 
APROVADO. B – Proposições Sujeitas à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA 8 – PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE Nº 114/06 – das Sras. Perpétua Almei-
da e Maria Helena – que “propõe que a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, fiscalize os procedimentos fiscalizatórios da 
Secretaria da Receita Federal e da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus – Suframa, relativos ao 
anúncio de prática de fraude fiscal realizada em Esta-
dos da Região Norte por parte de empresas sediadas 
na Região Sudeste”. RELATORA: Deputada VANESSA 
GRAZZIOTIN. RELATÓRIO FINAL: pelo arquivamento. 
DESIGNADA RELATORA SUBSTITUTA, DEP. JANE-
TE CAPIBERIBE (PSB-AP). APROVADO O PARECER 
DA RELATORA SUBSTITUTA, PELO ARQUIVAMEN-
TO. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
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9 – PROJETO DE LEI Nº 7.661/06 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “amplia a área de atuação da Área de 
Livre Comércio de Brasiléia, prevista na Lei nº 8.857, 
de 8 de março de 1994, que “autoriza a criação de 
Áreas de Livre Comércio nos Municípios de Brasiléia 
e Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, e dá outras pro-
vidências””. (Apensado: PL nº 7.662/2006) RELATOR: 
Deputado SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação 
deste, e do PL nº 7.662/2006, apensado, na forma do 
substitutivo. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 10 – PROJETO DE LEI Nº 3.321/08 – do Sr. 
Afonso Hamm – que “altera a Lei nº 6.634, de 2 de 
maio de 1979, criando condições de incentivo para o 
desenvolvimento da Faixa de Fronteira da região sul”. 
RELATOR: Deputado NEUDO CAMPOS. PARECER: 
pela aprovação, com emenda modificativa. Vista ao 
Deputado Francisco Praciano, em 24/06/2009. NÃO 
DELIBERADO. 11 – 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”. RE-
LATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. ENCERRAMENTO: Al-
ternaram-se na Presidência dos trabalhos os Deputados 
Silas Câmara, Janete Capiberibe e Asdrubal Bentes. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 
a todos e encerrou os trabalhos às onze horas e dois 
minutos. E, para constar, eu                  , Iara Araújo 
Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, De-
putado Silas Câmara           , e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 56ª Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca, realizada em 21 de outubro de 2009.

Às onze horas e nove minutos do dia vinte e um 
de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional, no Anexo II, Plenário 15 da Câmara 
dos Deputados, com a presença dos Senhores Depu-
tados Silas Câmara – Presidente; Dalva Figueiredo 
– Vice-Presidente; Antonio Feijão, Asdrubal Bentes, 
Janete Capiberibe, Marcelo Serafim, Márcio Marinho, 
Maria Helena, Natan Donadon e Nilson Pinto – Titu-
lares; Eduardo Valverde, Ilderlei Cordeiro, Lindomar 
Garçon, Lúcio Vale, Lupércio Ramos, Marcio Junquei-
ra, Marinha Raupp, Neudo Campos, Valtenir Pereira, 
Vanessa Grazziotin, Wandenkolk Gonçalves, Zé Ge-
raldo e Zequinha Marinho – Suplentes.Deixaram de 

comparecer os Deputados Fernando Melo, Perpétua 
Almeida, Sergio Petecão, Washington Luiz e Zé Vieira. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente Deputado Silas Câmara declarou abertos 
os trabalhos da Audiência Pública para discutir os 
“PREÇOS E A CONSTANTE PARALISAÇÃO DAS 
OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS JUNTO A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, NA REGIÃO NORTE”, em 
atendimento ao Requerimento nº 541/09 de autoria do 
Deputado Sebastião Bala Rocha. Inicialmente, cumpri-
mentou os presentes e convidou os expositores para 
compor a Mesapela ordem: o senhor Wagner Rosa da 
Silva, Diretor de Auditoria da Área de Infraestrutura 
da Controladoria Geral da União (CGU); o senhor 
Odailson Benjamin, Coordenador de Obras do Amapá; 
e o senhor Clóvis Marcelo Dias Bueno, Gerente Na-
cional de Padrões e Planejamento da Caixa Econômi-
ca Federal (CEF). Às onze horas e dezessete minutos 
assumiu os trabalhos a deputada Dalva Figueiredo. Na 
seqüência, passou a palavra aos expositores. Às onze 
horas e vinte e sete minutos, assumiu os trabalhos o 
deputado Sebastião Bala Rocha que passou a palavra 
ao demais expositores e na sequência abriu os deba-
tes aos parlamentares inscritos. Dando continuidade, 
concedeu a palavra aos expositores para suas réplicas 
e considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o deputado Sebastião Bala Rocha, 
encerrou os trabalhos às quinze horas e quarenta e 
cinco minutos. E, para constar, eu                 , Iara 
Araújo Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Silas Câmara            , e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 57ª Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca, realizada em 22 de outubro de 2009.

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia 
vinte e dois de outubro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional, no Anexo II, Plenário 4 
da Câmara dos Deputados, com a presença dos Se-
nhores Deputados Antonio Feijão e Washington Luiz 
– Titulares; Valtenir Pereira – Suplente. Deixaram de 
comparecer os Deputados Asdrubal Bentes, Dalva Fi-
gueiredo, Fernando Melo, Janete Capiberibe, Marcelo 
Serafim, Márcio Marinho, Maria Helena, Natan Dona-
don, Nilson Pinto, Perpétua Almeida, Sergio Petecão, 
Silas Câmara e Zé Vieira. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, a deputada Janete Capiberibe assu-
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miu a presidência, declarando abertos os trabalhos da 
Audiência pública para discutir o “Fornecimento de 
energia elétrica nos municípios de Pedra Branca 
do Amaparí, Serra do Navio e outros no estado do 
Amapá”, em atendimento ao Requerimento nº 581/09, 
de sua autoria. Inicialmente, cumprimentou os presentes 
e convidou os expositores para compor a mesa: Pela 
ordem, o senhor José Assad Thomé Júnior, Assessor 
da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de 
Eletricidade da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL); o senhor Raimundo Nonato de Souza Mi-
randa, Vice-prefeito do Município de Pedra Branca do 
Amaparí do Amapá; o senhor Wady Charone Júnior, 
Diretor de Produção e Comercialização das Centrais 
Elétricas do Norte (ELETRONORTE); o senhor Camilo 
Capiberibe, Deputado Estadual do Amapá; o senhor 
Ricardo Gonçalves Rios, Assessor do Presidente das 
Centrais Elétricas do Norte (ELETRONORTE); e o 
senhor Amiraldo Pereira Bastos, Representante da 
Associação de Moradores do Município de Pedra 
Branca do Amaparí do Amapá. Na seqüência, pas-
sou a palavra aos expositores. Assumiu os trabalhos 
às onze horas e cinco minutos o deputado Antônio Fei-
jão concedendo a palavra a autora do requerimento, 
deputada Janete Capiberibe. Às onze horas e vinte e 
nove minutos reassumiu a presidência a deputada Ja-
nete Capiberibe que abriu os debates aos parlamenta-
res inscritos. Dando continuidade, concedeu a palavra 
aos expositores para suas réplicas e considerações fi-
nais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
a Presidente em exercício, Deputada Janete Capiberi-
be, encerrou os trabalhos às quinze horas e quarenta e 
cinco minutos. E, para constar, eu               , Iara Araújo 
Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Silas Câmara          , e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO Rural

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Oitava Reunião Ordi-
nária (Deliberativa), realizada em 14 de outubro 
de 2009.

Às dez horas e vinte e sete minutos do dia qua-
torze de outubro de dois mil e nove, reuniu-se ordina-
riamente a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural, no Plenário nº 6 
do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presi-
dência do Deputado Fábio Souto, Presidente, para a 
realização de reunião ordinária destinada à discussão 
e votação das matérias constantes da Pauta nº 21/09. 

O Livro de Presença registrou o comparecimento dos 
Deputados: – Titulares: Fábio Souto, Presidente, Wan-
denkolk Gonçalves, Luis Carlos Heinze e Nelson Meu-
rer – Vice-Presidentes; Abelardo Lupion, Anselmo de 
Jesus, Antônio Andrade, Assis do Couto, Benedito de 
Lira, Beto Faro, Celso Maldaner, Cezar Silvestri, Dilceu 
Sperafico, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Homero 
Pereira, Jairo Ataide, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, 
Lira Maia, Luciana Costa, Luiz Carlos Setim, Moacir 
Micheletto, Moises Avelino, Moreira Mendes, Nazare-
no Fonteles, Onyx Lorenzoni, Osvaldo Reis, Tatico, 
Valdir Colatto, Waldemir Moka, Zé Gerardo e Zonta; 
– Suplentes: Airton Roveda, Alfredo Kaefer, Camilo 
Cola, Carlos Alberto Canuto, Carlos Melles, Edson 
Duarte, Eduardo Sciarra, Ernandes Amorim, Geraldo 
Simões, Giovanni Queiroz, Jerônimo Reis, Júlio Cesar, 
Lázaro Botelho, Márcio Marinho, Marcos Montes, Silvio 
Lopes e Veloso – Suplentes. Compareceu também o 
Deputado Edinho Bez, como não-membro. Deixaram 
de comparecer os Deputados Dagoberto, Fernando 
Coelho Filho, Humberto Souto, Odílio Balbinotti, Pedro 
Chaves e Vitor Penido. Justificaram a ausência os De-
putados Cláudio Diaz e Vitor Penido. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Presidente declarou 
abertos os trabalhos e determinou a leitura da Ata da 
Quadragésima Sétima Reunião Ordinária (Deliberati-
va), que foi dispensada a requerimento aprovado do 
Deputado Ernandes Amorim. Submetida à discussão 
e votação, a Ata foi aprovada unanimemente. EXPE-
DIENTE: Em seguida, o Presidente cientificou ao Ple-
nário que, em sete de outubro do corrente distribuiu o 
Projeto de Lei nº 5.665/09 ao Deputado Geraldo Si-
mões; em oito de outubro do corrente distribuiu os 
Projetos de Lei nºs 5.989/09 e 6.018/09 aos Deputados 
Flávio Bezerra e Lira Maia; e em treze de outubro do 
corrente distribuiu o Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.624/09 ao Deputado Moreira Mendes. ORDEM DO 
DIA: Iniciada a Ordem do Dia, o Presidente submeteu 
à apreciação os itens constantes da pauta, antes in-
formou ao Deputado Assis do Couto que o Requeri-
mento nº 460/09, de sua autoria, só seria apreciado 
após a deliberação do Relatório da Subcomissão Es-
pecial para Tratar das Questões Ambientais e seus 
Impactos no Agronegócio Brasileiro. Em seguida, anun-
ciou o recebimento de Requerimento sobre a Mesa: A 
– Matéria Sobre a Mesa: 1) REQUERIMENTO Nº 475/09 
– dos Srs. Assis do Couto e Zonta – que “requer inver-
são de pauta da reunião ordinária de hoje (14-10-2009), 
para apreciar o Relatório 2/2009, da Subcomissão Es-
pecial para tratar das Questões Ambientais e seus 
impactos no Agronegócio Brasileiro, como item nº 1 
desta pauta”. O Deputado Assis do Couto encaminhou 
o requerimento. Submetido à votação, o requerimento 



60042 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

foi aprovado unanimemente. Em seguida, o Presiden-
te, verificando a ausência do autor do próximo item, 
naquele momento, anunciou o próximo item: B – Re-
querimentos: 2) REQUERIMENTO Nº 473/09 – do Sr. 
Abelardo Lupion – que “requer seja convocado o Mi-
nistro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e con-
vidado o Presidente da CONAB, para discutir a situa-
ção do trigo e do fumo no Brasil”. O autor encaminhou 
o requerimento e sugeriu convidar os Presidentes da 
OCEPAR, da FETAEP e da FAEP para participarem 
da audiência pública. Discutiram a matéria os Deputa-
dos Moacir Micheletto, que sugeriu convidar o Presi-
dente da ABITRIGO; Zonta, que sugeriu juntar a este 
requerimento o tema do Requerimento nº 471/09 – de 
autoria do Deputado Duarte Nogueira, realizando so-
mente uma audiência; Assis do Couto, que sugeriu 
alterar o termo “convocado” por “convidado”; Valdir Co-
latto, que sugeriu ampliar o tema para todo o País, de 
forma que não fosse somente regionalizado. Consul-
tados sobre as propostas recebidas, os Deputados 
Abelardo Lupion e Duarte Nogueira acatou-as. O Pre-
sidente solicitou aos autores que acordassem sobre a 
necessidade de diminuir o número de expositores para 
que a reunião fosse produtiva. Submetida à votação, 
os requerimento foram aprovados unanimemente com 
as alterações propostas; 3) REQUERIMENTO Nº 471/09 
– do Sr. Duarte Nogueira – que “solicita sejam convi-
dados o Sr. João Paulo Koslowski – Presidente da Or-
ganização das Cooperativas do Estado do Paraná – 
OCEPAR, o Sr. Luís Carlos Guedes Pinto – Vice-Pre-
sidente de agronegócios do Banco do Brasil, o Sr. 
Frederico D’’Avila – Produtor Rural (triticultor) – Repre-
sentando os triticultores, o Sr. José Gilmar Carvalho 
de Oliveira – Diretor da Trigo Branco Corretora de Ce-
reais, o Sr. Ariovaldo Fellet – Diretor Presidente da 
Sementes Lagoa Bonita e o Sr. Israel Sverner – Dire-
tor Presidente da Sementes Cerrado de Cima para 
debaterem, em Audiência Pública, a atual situação dos 
Triticultores”. Conforme acordo, o requerimento foi 
apreciado em conjunto com o Requerimento nº 473/09 
e aprovado unanimemente; 4) REQUERIMENTO Nº 
472/09 – do Sr. Duarte Nogueira – que “solicita que 
seja convocado o Sr. Ministro do Desenvolvimento 
Agrário – Guilherme Cassel para prestar esclarecimen-
tos a esta Comissão sobre as denúncias de altos gas-
tos com diárias e passagens pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA”. O autor de-
fendeu o requerimento e, por sugestão do Deputado 
Beto Faro, alterou o expositor para o Senhor Rolf Ha-
chbart, Presidente do INCRA. Discutiram a matéria os 
Deputados Celso Maldaner, que sugeriu convidar o 
Presidente do Movimento dos Trabalhadores sem Ter-
ra – MST; Valdir Colatto, que sugeriu incluir outros te-

mas, como por exemplo: assentamentos, IBOPE, Pres-
tação de contas; Beto Faro, que acatou a ampliação 
dos temas, desde que indicados previamente; Ernan-
des Amorim, que ressaltou que o tribunal de Contas 
da União poderia realizar auditoria à pedido desta Co-
missão. Consultado sobre as alterações recebidas o 
Deputado Duarte Nogueira acatou-as. Submetido à 
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente 
com as alterações propostas. Continuando, o Presi-
dente anunciou o recebimento de requerimento EX-
TRAPAUTA, antes, porém, consultou o Plenário, ob-
tendo sua aquiescência, se a apreciação poderia ser 
feita pelo processo simbólico: 5) REQUERIMENTO Nº 
476/09 – do Sr. Wandenkolk Gonçalves e outros – que 
“requer seja incluído na pauta para votação imediata 
o Requerimento nº 474/2009”, o autor encaminhou o 
requerimento. Submetido à votação, o requerimento 
foi aprovado unanimemente; 6) REQUERIMENTO Nº 
474/09 – do Sr. Wandenkolk Gonçalves – que “ Requer 
realização de Audiência Pública desta Comissão, no 
Município de Tucuruí, Estado do Pará, para debater 
sobre as perspectivas das atividades de pesca e aqui-
cultura na área de influência do Lago de Tucuruí”. O 
autor defendeu o requerimento. O Presidente informou 
ao autor que não é possível realizar audiência pública 
fora do recinto desta Casa e sugeriu que fosse altera-
do para Encontro ou Seminário a finalidade da reunião. 
O autor acatou a sugestão e optou por alterar para 
“Seminário”. Submetido à votação, o requerimento foi 
aprovado unanimemente com a alteração proposta. 
Prosseguindo, o Presidente anunciou o próximo item 
da pauta: C – Proposições Sujeitas à Apreciação do 
Plenário: URGENTE: 7) PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.737/09 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 10/2009) – 
que “aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Reino de Marrocos 
na Área de Saúde Animal e de Inspeção de Produtos 
de Origem Animal, assinado em Rabat, em 25 de ju-
nho de 2008”. RELATOR: Deputado DILCEU SPERA-
FICO. PARECER: pela aprovação. O relator leu o pa-
recer. Submetido à discussão e votação, o parecer do 
relator foi aprovado unanimemente. Logo após, o Pre-
sidente, relator do próximo item, passou a condução 
dos trabalhos ao Deputado Luis Carlos Heinze. Este 
por sua vez anunciou o próximo item da pauta: PRIO-
RIDADE: 8) PROJETO DE LEI Nº 5.705/09 – da Co-
missão Especial destinada ao exame e a avaliação da 
Crise Econômico-Financeira e, ao final, formular pro-
postas ao Poder Executivo e ao País, especificamente 
no que diz respeito à repercussão na Agricultura. – que 
“altera a Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, de for-
ma a isentar as cargas de fertilizantes do pagamento 
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do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 
Mercante – AFRMM”. RELATOR: Deputado FÁBIO 
SOUTO. PARECER: pela aprovação. Conforme solici-
tação foi concedida vista ao Deputado Beto Faro. Ato 
contínuo, o Deputado Fábio Souto reassumiu a con-
dução dos trabalhos e anunciou o próximo item: 9) 
PROJETO DE LEI Nº 5.727/09 – da Comissão Espe-
cial destinada ao exame e a avaliação da Crise Eco-
nômico-Financeira e, ao final, formular propostas ao 
Poder Executivo e ao País, especificamente no que diz 
respeito à repercussão na Agricultura. – que “altera a 
Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, de forma a es-
tender o mecanismo de equalização de taxas para 
bancos privados”. RELATOR: Deputado LEONARDO 
VILELA. PARECER: pela aprovação. Conforme solici-
tação, foi concedida vista ao Deputado Anselmo de 
Jesus; 10) PROJETO DE LEI Nº 5.703/09 – da Comis-
são Especial destinada ao exame e a avaliação da 
Crise Econômico-Financeira e, ao final, formular pro-
postas ao Poder Executivo e ao País, especificamente 
no que diz respeito à repercussão na Agricultura. – que 
“prorroga o pagamento das parcelas de 2009, referen-
tes a dívidas renegociadas no âmbito da Lei nº 11.775, 
de 17 de setembro de 2008”. RELATOR: Deputado 
LUIS CARLOS HEINZE. PARECER: pela aprovação. 
O relator leu o parecer. Submetido à discussão e vo-
tação, o parecer do relator foi aprovado unanimemen-
te; – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 11) PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.148/08 – do Sr. Zequi-
nha Marinho – que “susta os efeitos do Decreto do 
Presidente da República, sem número, de 13 de feve-
reiro de 2006, que cria a Floresta Nacional do Jaman-
xim, localizada no Município de Novo Progresso, no 
Estado do Pará”. RELATOR: Deputado ZONTA. PARE-
CER: pela aprovação. O relator leu o parecer. Discuti-
ram a matéria os Deputados Valdir Colatto, Moreira 
Mendes e Celso Maldaner. Submetido à votação, o 
parece do relator foi aprovado contra o voto do Depu-
tado Anselmo de Jesus; 12) PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.617/09 – do Sr. Ernandes Amorim 
– que “susta os efeitos do Decreto nº 96.188, de 21 de 
junho de 1988, que cria, no Estado de Rondônia, a 
Floresta Nacional do Bom Futuro, com limites que es-
pecifica, e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado MOREIRA MENDES. PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Márcio Marinho e Na-
zareno Fonteles, em 19-8-2009. O Deputado Nazare-
no Fonteles apresentou voto em separado em 2-9-2009. 
Adiada a votação por acordo dos Srs. Líderes, em 16-
9-2009. O relatório foi lido na reunião ordinária do dia 
16/09/09. Discutiu a matéria o Deputado Anselmo de 
Jesus. Submetido à votação, o parecer do relator foi 
aprovado unanimemente. Em seguida, o Deputado 

Ernandes Amorim agradeceu aos membros a aprova-
ção do projeto. Dando continuidade, o Presidente anun-
ciou o próximo item: D – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões: – TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA: 13) RELATÓRIO Nº 2/09 – da Subco-
missão Especial para Tratar das Questões Ambientais 
e seus Impactos no Agronegócio Brasileiro – “que con-
clui pela apresentação de anteprojeto de Lei sobre 
Código Ambiental Brasileiro: “Institui o Código Ambien-
tal Brasileiro, estabelece a Política Nacional de Meio 
Ambiente, definindo os bens que pretende proteger e 
criando os instrumentos para essa proteção; cria a 
política geral de meio ambiente urbano; revoga o De-
creto-Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, e a Lei 
4.771, de 15 de setembro de 1965, os Arts. 1º a 16 da 
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 o Art. 7º da Lei 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e o Art. 22 da Lei 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000””. Vista conjunta aos 
Deputados Nazareno Fonteles, Valdir Colatto e Wal-
demir Moka, em 23-9-2009. O Deputado Nazareno 
Fonteles apresentou voto em separado em 30-9-2009. 
O Relator da Subcomissão Especial, Deputado Zonta, 
leu o parecer. Discutiram a matéria o Presidente e o 
Relator da Subcomissão; e os Deputados Valdir Co-
latto, Moacir Micheletto, Anselmo de Jesus, Moreira 
Mendes, Cezar Silvestri, Luis Carlos Heinze, Celso 
Maldaner, Assis do Couto e Lira Maia. Submetido à 
votação, o relatório da Subcomissão Especial para 
Tratar das Questões Ambientais e seus Impactos no 
Agronegócio Brasileiro foi aprovado contra os votos 
dos Deputados Assis do Couto e Anselmo de Jesus. 
Logo após, o presidente, necessitando ausentar-se do 
recinto, passou a condução dos trabalhos ao Deputa-
do Luis Carlos Heinze. Este por sua vez anunciou os 
próximos itens da pauta: 14) REQUERIMENTO Nº 
460/09 – do Sr. Assis do Couto – que “requer, nos ter-
mos regimentais, a constituição de Subcomissão Es-
pecial para acompanhar o processo de fusão entre 
BRF Foods (antiga Perdigão) e Sadia, e avaliar a le-
gislação a respeito das relações de integração”. O au-
tor defendeu o requerimento. Discutiram a matéria os 
Deputados Zonta, que sugeriu incluir o acompanha-
mento da fusão da JBS e Bertim – MARFRIG e SEA-
RA; Celso Maldaner; Waldemir Moka, que ressaltou 
que o CADE é o órgão responsável que avalia a for-
mação de grupos que criam monopólio. Submetido à 
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente 
com as alterações propostas; D – Proposições Sujeitas 
à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: – TRAMI-
TAÇÃO ORDINÁRIA: 15) PROJETO DE LEI Nº 751/03 
– dos Srs. Assis Miguel do Couto e Selma Schons – 
que “altera o Art. 1º do Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de 
abril de 1971, definindo critérios de enquadramento 
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de atividade rural, para fins de recolhimento da contri-
buição sindical”. (Apensados: PL nº 901/2003 e PL nº 
1.425/2003). RELATOR: Deputado HOMERO PEREI-
RA. PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 901/2003 
e do PL nº 1.425/2003, apensados. Vista ao Deputado 
Zonta, em 4-7-2007. Adiada a discussão a requerimen-
to do Deputado Homero Pereira, em 16-9-2009. Dis-
cutiram a matéria o relator e os Deputados Assis do 
Couto, Anselmo de Jesus, Celso Maldaner, Moacir 
Micheletto e Abelardo Lupion. Submetido à votação, o 
parecer do relator foi aprovado contra os votos dos 
Deputados Assis do Couto, Anselmo de Jesus e Celso 
Maldaner. Em virtude do adiantado da hora, o Presi-
dente em exercício encerrou a reunião e os demais 
itens contantes desta pauta deixaram de ser aprecia-
dos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encer-
rou os trabalhos às treze horas e vinte minutos, antes, 
porém, convidou os membros a participarem de Reu-
nião Ordinária (Audiência Pública), amanhã, quinta-
feira, dia quinze de outubro do corrente, às nove 
horas e trinta minutos horas, no Plenário seis do 
Anexo II desta Casa. E para constar, eu, Moizes Lobo 
da Cunha              , Secretário, lavrei a presente ATA, 
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados. Deputado Fábio Sou-
to, Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 37ª Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca, realizada em 20 de outubro de 2009.

Às quatorze horas e cinquenta e três minutos 
do dia vinte de outubro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência alternada dos Deputados 
Emanuel Fernandes e Rômulo Gouveia. A Lista de 
Presença registrou o comparecimento dos Senhores 
Deputados Professora Raquel Teixeira e Luiza Erun-
dina – Vice-Presidentes; Antonio Carlos Chamariz, 
Emanuel Fernandes, Glauber Braga, Gustavo Fruet, 
Lindomar Garçon, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg 
e Zequinha Marinho – Titulares; Flávio Bezerra, Márcio 
Marinho, Nelson Meurer e Rômulo Gouveia – Suplen-
tes. Compareceu também o Deputado Átila Lira, como 
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Abelardo Camarinha, Beto Mansur, Bilac Pinto, Bispo 
Gê Tenuta, Charles Lucena, Cida Diogo, Dr. Adilson 
Soares, Edigar Mão Branca, Eduardo Gomes, Eleuses 
Paiva, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Ma-

chado, Iriny Lopes, Jader Barbalho, José Rocha, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nelson 
Proença, Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, 
Paulo Pimenta, Paulo Roberto Pereira, Ratinho Junior, 
Sandes Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Vic Pi-
res Franco e Wladimir Costa. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos da reunião de audiência pública, fruto do re-
querimento nº 171/2009, de autoria da Deputada Luiza 
Erundina, e destinada a discutir o impacto da digitali-
zação dos serviços de radiodifusão nos procedimentos 
de outorga e renovação de concessão de rádio e tele-
visão. Justificaram a ausência o Procurador Fernando 
de Almeida Martins, Procurador do Ministério Público 
Federal em Minas Gerais; o Senhor Celso Schröder, 
Coordenador-Geral do Fórum Nacional pela Democra-
tização da Comunicação (FNDC); o Professor Murilo 
César Ramos, Diretor do Centro de Políticas, Direito, 
Economia e Tecnologias das Comunicações da Uni-
versidade de Brasília (UnB); o Senhor Jonas Valente, 
Diretor do Coletivo Brasil de Comunicação Social (In-
tervozes), que indicou como representante o Senhor 
Bráulio Ribeiro, coordenador da entidade; o Senhor 
Daniel Pimentel Slaviero, Presidente da Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), 
que indicou como representante Evandro Guimarães, 
conselheiro da associação; o Reitor Manassés Claudi-
no Fonteles, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
que indicou como representante o Professor Gunnar 
Bedicks, Pesquisador-Chefe do Laboratório de Rádio 
e TV Digital da instituição. Após os cumprimentos, o 
Presidente convidou os expositores para tomarem as-
sento à Mesa e concedeu-lhes a palavra na seguinte 
ordem: 1) Sr. Ara Apkar Minassian, Superintendente 
de Serviços de Comunicação de Massa da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel); 2) Sr. Frede-
rico Nogueira, Presidente do Fórum do Sistema Bra-
sileiro de Tv Digital Terrestre (SBTVD); 3) Sr. Evandro 
Guimarães, Conselheiro da Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão (Abert); 4) Sr. Gunnar 
Bedicks, Pesquisador-Chefe do Laboratório de Rádio 
e Tv Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie; 
5) Sr. Bráulio Ribeiro, Coordenador do Coletivo Brasil 
de Comunicação Social (Intervozes). Encerradas as 
exposições o Presidente passou a palavra à Deputada 
Luiza Erundina, autora do requerimento, que apresen-
tou suas colocações e questionamentos. Durante a 
fase de debates falou o Deputado Átila Lira. A seguir, 
o Presidente concedeu a palavra aos expositores para 
as considerações finais. ENCERRAMENTO: Antes de 
encerrar a reunião, o Presidente divulgou a inaugura-
ção da exposição “Brasil, País da Ciência”, no anexo II 
da Câmara dos Deputados, ressaltando que o evento 
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fazia parte das atividades da Semana Nacional de Ci-
ência e Tecnologia 2009, que aconteceria de 19 a 25 
de outubro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou os traba-
lhos às dezesseis horas e cinquenta e quatro minu-
tos. O inteiro teor foi gravado, passando, o arquivo de 
áudio, a integrar o acervo documental desta reunião 
para degravação, mediante solicitação escrita. E, para 
constar, eu        , Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira, 
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será 
assinada pela Presidente,            Deputada Professora 
Raquel Teixeira, 1ª Vice-Presidente no exercício da 
Presidência, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 38ª Reunião Ordinária, realizada em 21 
de outubro de 2009.

Às dez horas e trinta e oito minutos do dia vinte 
e um de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência da Deputada Cida Dio-
go. A Lista de Presença registrou o comparecimento 
dos Senhores Deputados Cida Diogo e Luiza Erun-
dina – Vice-Presidentes; Antonio Carlos Chamariz, 
Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, 
Edigar Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernan-
des, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Glauber Braga, 
Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Manoel Salviano, Miro Tei-
xeira, Narcio Rodrigues, Paulo Bornhausen, Paulo 
Henrique Lustosa, Paulo Roberto Pereira, Paulo Tei-
xeira, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Solange 
Amaral, Uldurico Pinto e Zequinha Marinho – Titulares; 
Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso Russoman-
no, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flávio Bezerra, 
Jô Moraes, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia, Takayama e Wilson Picler 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Abelardo Camarinha, Beto Mansur, Bilac Pinto, Edu-
ardo Gomes, Gilmar Machado, Jader Barbalho, José 
Rocha, Lindomar Garçon, Nelson Proença, Paulo Pi-
menta, Professora Raquel Teixeira, Ratinho Junior e 
Vic Pires Franco. Justificou a ausência o Deputado 
José Rocha. ABERTURA: Havendo número regimen-
tal, a Presidente declarou abertos os trabalhos e co-
locou à apreciação as Atas das 34ª, 35ª e 36ª reuniões, 
realizadas, respectivamente, nos dias 7, 14 e 15 de 
outubro de 2009. A Deputada Luiza Erundina solicitou 
a dispensa da leitura das atas. Não houve discussão. 

Em votação, as Atas foram APROVADAS por unani-
midade. EXPEDIENTE: A Presidente comunicou ao 
Plenário que: 1) recebeu do Presidente da OAB, Cezar 
Britto, ofício encaminhando parecer do Professor Fábio 
Konder Comparato, Presidente da Comissão Nacional 
de Defesa da República e da Democracia da OAB, a 
respeito da validade dos atos de cessão ou arrenda-
mento a terceiros de serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, efetuados por um concessioná-
rio; 2) recebeu do Presidente da Câmara dos Depu-
tados, Deputado Michel Temer, convite para participar 
do evento de lançamento do “WebCâmara” (novo ser-
viço de transmissão ao vivo, pela internet, das reuniões 
oficiais em andamento na Câmara dos Deputados), 
realizado no dia 21 de outubro, no Salão Verde; e da 
“Conferência Internacional de Segurança de Aplica-
ções” a realizar-se no dia 29 de outubro, no Auditório 
Nereu Ramos; 3) recebeu convite da Abepec – Asso-
ciação Brasileira de Emissoras Públicas Educativas e 
Culturais para a solenidade de posse de sua diretoria, 
a realizar-se no dia 27 de outubro, no Salão Nobre da 
Câmara dos Deputados; 4) recebeu do Deputado Car-
los Brandão convite para participar de audiência com 
o Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg, Presidente 
da Anatel, dia 20 de outubro, a fim de solicitar infor-
mações e providências quanto à prestação de serviços 
de telefonia móvel oferecidos pelas operadoras no es-
tado do Maranhão; 5) recebeu do Presidente da Rede 
Record de Televisão, Alexandre Raposo, convite para 
a solenidade de inauguração do novo Complexo de 
Estúdios do Recnov (Record Novelas), a realizar-se 
no dia 28 de outubro, no Rio de Janeiro; 6) recebeu da 
Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncroton 
– ABTLus convite, extensivo aos membros da comis-
são, para visitar o Complexo de Centros de pesquisa 
em áreas de fronteira em C&T, operados pela asso-
ciação para o Ministério de Ciência e Tecnologia, em 
data a ser combinada. 7) recebeu da Associação dos 
Engenheiros de Telecomunicações – AET cópia, para 
conhecimento, de carta encaminhada à Anatel, solici-
tando auditoria na Telefônica (Telesp) para apurar os 
investimentos em telecomunicações, realizados pela 
empresa no período de 1998 a 2008; 8) recebeu jus-
tificativa de ausência dos deputados: José Rocha, no 
período de 12 a 21 de outubro em razão de participa-
ção, em missão oficial, da 121ª Assembléia da União 
Interparlamentar, na cidade de Genebra, Suiça; Colbert 
Martins, na reunião do dia 30 de setembro, para acom-
panhar procedimento médico em pessoa da família; 
Raul Jungmann, nos dias 8 e 9 de outubro, em razão 
de participação dos trabalhos da CPI da Violência Ur-
bana na cidade do Rio de Janeiro; 9) recebeu do Se-
cretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado 
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da Bahia, Senhor Eduardo Lacerda Ramos, convite 
para a cerimônia de abertura da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia 2009, realizada dia 19 de outubro, 
no Museu de Ciência e Tecnologia (MC&T) da Univer-
sidade do Estado da Bahia, em Salvador; 10) as co-
memorações da Semana Nacional de Ciência e Tec-
nologia 2009, cujo tema do ano é “Ciência no Brasil”, 
foram iniciadas no último dia 19 e se estenderão até 
o próximo dia 25 de outubro. Como parte das ativida-
des, no dia 20 de outubro, a Deputada Luiza Erundina 
inaugurou a exposição “Brasil, País da Ciência”, que 
ficará aberta ao público, no anexo II desta Casa, até 
o dia 23 de outubro; 11) recebeu solicitação da Depu-
tada Professora Raquel Teixeira para incluir o nome 
do Sr. Maurício Laval Pina de Sousa Mugnaini, presi-
dente da Federação Nacional das Empresas de Ser-
viços Técnicos de Informática e Similares – Fenainfo 
entre os convidados da audiência pública que discuti-
rá as implicações da aprovação do PL nº 2.269/99, que 
dispõe sobre a utilização de programas abertos pelos 
entes de direito público e de direito privado sob con-
trole acionário da administração pública; 12) foram 
distribuídas aos relatores as seguintes proposições, 
cujas relações foram encaminhadas por meio eletrô-
nico aos membros da comissão e divulgadas na pági-
na da comissão: 6 de outubro – Deputado Antonio 
Carlos Chamariz, TVR Nº 1.587/09; Deputado Ariosto 
Holanda, TVR Nº 1.641/09; Deputado Beto Mansur, 
TVR Nº 1.611/09; Deputado Bilac Pinto, TVR Nº 1.609/09 
e TVR Nº 1.620/09; Deputado Bispo Gê Tenuta, TVR 
Nº 1.605/09; Deputada Cida Diogo, TVR Nº 1.613/09; 
Deputado Eunício Oliveira, TVR Nº 1.610/09; Depu-
tado Glauber Braga, TVR Nº 1.588/09; Deputado 
Gustavo Fruet, TVR Nº 1.608/09 e TVR Nº 1.626/09; 
Deputada Jô Moraes, TVR Nº 1.741/09; Deputado 
Julio Semeghini, TVR Nº 1.616/09 e TVR Nº 1.624/09; 
Deputado Lindomar Garçon, TVR Nº 1.599/09; Depu-
tada Luiza Erundina, TVR Nº 1.688/09 e TVR Nº 
1.727/09; Deputado Narcio Rodrigues, TVR Nº 1.625/09; 
Deputado Paulo Teixeira, TVR Nº 1.612/09; Deputada 
Professora Raquel Teixeira, TVR Nº 1.664/09 e TVR 
Nº 1.668/09; Deputado Ratinho Junior, TVR Nº 1.607/09; 
Deputado Rômulo Gouveia, TVR Nº 1.662/09; Depu-
tado Sandes Júnior, TVR Nº 1.604/09, TVR Nº 1.663/09 
e TVR Nº 1.743/09; Deputada Solange Amaral, TVR 
Nº 1.602/09 e TVR Nº 1.606/09; Deputado Uldurico 
Pinto, TVR Nº 1.639/09 e TVR Nº 1.647/09; Deputado 
Wladimir Costa, TVR Nº 1.705/09 e TVR Nº 1.744/09; 
7 de outubro – Deputado José Rocha, TVR Nº 1.598/09; 
Deputado Rômulo Gouveia, TVR Nº 1.589/09; 8 de 
outubro – Deputado Narcio Rodrigues, PROJETO DE 
LEI Nº 2.016/07; Deputado Nelson Proença, PROJETO 
DE LEI Nº 3.575/00; 14 de outubro – Deputado Abe-

lardo Camarinha, TVR Nº 1.619/09, TVR Nº 1.714/09 
e TVR Nº 1.797/09; Deputada Andreia Zito, TVR Nº 
1.752/09; Deputada Angela Amin, TVR Nº 1.721/09; 
Deputado Angelo Vanhoni, TVR Nº 1.729/09; Deputa-
do Antônio Carlos Biffi, TVR Nº 1.731/09, TVR Nº 
1.811/09; Deputado Antonio Carlos Chamariz, TVR Nº 
1.617/09, TVR Nº 1.679/09, TVR Nº 1.767/09 e TVR 
Nº 1.847/09; Deputado Antonio Palocci, TVR Nº 
1.730/09; Deputado Ariosto Holanda, TVR Nº 1.722/09; 
Deputado Arnaldo Jardim, TVR Nº 1.755/09; Deputado 
Arolde de Oliveira, TVR Nº 1.646/09, TVR Nº 1.656/09 
e TVR Nº 1.756/09; Deputado Beto Faro, TVR Nº 
1.732/09; Deputado Beto Mansur, TVR Nº 1.621/09, 
TVR Nº 1.680/09 e TVR Nº 1.769/09; Deputado Bilac 
Pinto, TVR Nº 1.622/09, TVR Nº 1.681/09, TVR Nº 
1.768/09 e TVR Nº 1.809/09; Deputado Bispo Gê Te-
nuta, TVR Nº 1.623/09, TVR Nº 1.700/09, TVR Nº 
1.788/09, TVR Nº 1.798/09, TVR Nº 1.799/09 e TVR 
Nº 1.818/09; Deputado Celso Russomanno, TVR Nº 
1.734/09, TVR Nº 1.807/09; Deputado Charles Lucena, 
TVR Nº 1.627/09, TVR Nº 1.682/09, TVR Nº 1.772/09 
e TVR Nº 1.812/09; Deputada Cida Diogo, TVR Nº 
1.615/09, TVR Nº 1.683/09, TVR Nº 1.770/09 e TVR 
Nº 1.781/09; Deputado Clóvis Fecury, TVR Nº 1.757/09; 
Deputado Colbert Martins, TVR Nº 1.733/09, TVR Nº 
1.805/09; Deputado Dr. Adilson Soares, TVR Nº 
1.628/09, TVR Nº 1.685/09, TVR Nº 1.773/09; Depu-
tado Duarte Nogueira, TVR Nº 1.736/09; Deputado 
Edigar Mão Branca, TVR Nº 1.678/09, TVR Nº 1.719/09, 
TVR Nº 1.804/09 e TVR Nº 1.848/09; Deputado Eleu-
ses Paiva, TVR Nº 1.651/09, TVR Nº 1.708/09, TVR 
Nº 1.789/09 e TVR Nº 1.814/09; Deputado Eliene Lima, 
TVR Nº 1.735/09; Deputado Emanuel Fernandes, TVR 
Nº 1.653/09, TVR Nº 1.709/09 e TVR Nº 1.790/09; De-
putado Eunício Oliveira, TVR Nº 1.629/09, TVR Nº 
1.642/09, TVR Nº 1.686/09, TVR Nº 1.771/09 e TVR 
Nº 1.842/09; Deputado Fábio Faria, TVR Nº 1.723/09; 
Deputado Fernando Ferro, TVR Nº 1.737/09; Deputa-
do Flávio Bezerra, TVR Nº 1.739/09; Deputado Fran-
cisco Rossi, TVR Nº 1.630/09, TVR Nº 1.687/09, TVR 
Nº 1.780/09 e TVR Nº 1.844/09; Deputado Gilmar Ma-
chado, TVR Nº 1.632/09 e TVR Nº 1.652/09; Deputado 
Glauber Braga, TVR Nº 1.672/09, TVR Nº 1.715/09, 
TVR Nº 1.800/09 e TVR Nº 1.845/09; Deputado Gus-
tavo Fruet, TVR Nº 1.654/09, TVR Nº 1.703/09 e TVR 
Nº 1.786/09; Deputado Indio da Costa, TVR Nº 1.758/09; 
Deputada Iriny Lopes, TVR Nº 1.633/09, TVR Nº 
1.691/09, TVR Nº 1.774/09 e TVR Nº 1.813/09; Depu-
tada Jô Moraes, TVR Nº 1.724/09; Deputado João 
Matos, TVR Nº 1.738/09; Deputado Jorginho Maluly, 
TVR Nº 1.759/09; Deputado José Aníbal, TVR Nº 
1.761/09; Deputado José Carlos Araújo, TVR Nº 
1.740/09; Deputado José Mendonça Bezerra, TVR Nº 
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1.763/09; Deputado José Paulo Tóffano, TVR Nº 
1.728/09; Deputado José Rocha, TVR Nº 1.634/09, 
TVR Nº 1.690/09 e TVR Nº 1.775/09; Deputado Julio Se-
meghini, TVR Nº 1.666/09 e TVR Nº 1.762/09; Deputado 
Lindomar Garçon, TVR Nº 1.655/09, TVR Nº 1.704/09, 
TVR Nº 1.787/09 e TVR Nº 1.840/09; Deputado Lobbe 
Neto, TVR Nº 1.764/09; Deputado Luiz Fernando Faria, 
TVR Nº 1.745/09; Deputada Luiza Erundina, TVR Nº 
1.618/09, TVR Nº 1.716/09 e TVR Nº 1.801/09; Depu-
tado Manoel Salviano, TVR Nº 1.657/09, TVR Nº 
1.707/09 e TVR Nº 1.791/09; Deputado Mendes Ribei-
ro Filho, TVR Nº 1.746/09; Deputado Narcio Rodrigues, 
TVR Nº 1.635/09, TVR Nº 1.661/09; Deputado Nelson 
Meurer, TVR Nº 1.747/09, TVR Nº 1.808/09; Deputado 
Nelson Proença, TVR Nº 1.667/09, TVR Nº 1.712/09, 
TVR Nº 1.793/09 e TVR Nº 1.850/09; Deputado Olavo 
Calheiros, TVR Nº 1.748/09; Deputado Paulo Bor-
nhausen, TVR Nº 1.713/09, TVR Nº 1.794/09 e TVR 
Nº 1.816/09; Deputado Paulo Henrique Lustosa, 
TVR Nº 1.636/09, TVR Nº 1.692/09 e TVR Nº 
1.776/09; Deputado Paulo Pimenta, TVR Nº 1.638/09, 
TVR Nº 1.693/09, TVR Nº 1.777/09 e TVR Nº 
1.851/09; Deputado Paulo Roberto Pereira, TVR Nº 
1.640/09, TVR Nº 1.694/09 e TVR Nº 1.778/09; De-
putado Paulo Teixeira, TVR Nº 1.644/09, TVR Nº 
1.665/09, TVR Nº 1.697/09, TVR Nº 1.782/09, TVR 
Nº 1.841/09 e TVR Nº 1.849/09; Deputada Professora 
Raquel Teixeira, TVR Nº 1.669/09, TVR Nº 1.710/09 e 
TVR Nº 1.795/09; Deputado Ratinho Junior, TVR Nº 
1.643/09, TVR Nº 1.696/09, TVR Nº 1.785/09 e TVR 
Nº 1.843/09; Deputado Raul Jungmann, TVR Nº 
1.765/09; Deputado Rodrigo Rollemberg, TVR Nº 
1.674/09, TVR Nº 1.718/09 e TVR Nº 1.802/09; Depu-
tado Rômulo Gouveia, TVR Nº 1.766/09, TVR Nº 
1.792/09 e TVR Nº 1.817/09; Deputado Sabino Cas-
telo Branco, TVR Nº 1.749/09; Deputado Sandes Júnior, 
TVR Nº 1.648/09, TVR Nº 1.698/09, TVR Nº 1.725/09, 
TVR Nº 1.779/09 e TVR Nº 1.819/09; Deputado Silas 
Câmara, TVR Nº 1.750/09; Deputada Solange Amaral, 
TVR Nº 1.671/09, TVR Nº 1.711/09, TVR Nº 1.796/09 
e TVR Nº 1.815/09; Deputado Takayama, TVR Nº 
1.751/09; Deputado Uldurico Pinto, TVR Nº 1.675/09, 
TVR Nº 1.720/09, TVR Nº 1.803/09 e TVR Nº 1.846/09; 
Deputado Wilson Picler, TVR Nº 1.726/09; Deputado 
Wladimir Costa, TVR Nº 1.649/09, TVR Nº 1.699/09 e 
TVR Nº 1.783/09; Deputado Zequinha Marinho, TVR 
Nº 1.701/09, TVR Nº 1.784/09 e TVR Nº 1.810/09. OR-
DEM DO DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 211/09 – do 
Sr. Paulo Bornhausen – que “solicita a realização de 
audiência pública para discutir o modelo de avaliação 
e aquisição de serviços de tecnologia, com ou sem o 
fornecimento de produtos, pelo Governo, em todas as 
suas esferas”. APROVADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 

212/09 – do Sr. Eduardo Gomes – que “requer a rea-
lização de Audiência Pública para discutir a pertinência 
de se aplicarem aos portais e sítios de Internet que 
divulgam conteúdos noticiosos as restrições à compo-
sição de capital estabelecidas pelo art. 222 da Cons-
tituição Federal”. APROVADO. O DEPUTADO GUS-
TAVO FRUET SUBSCREVEU O REQUERIMENTO. 3 
– REQUERIMENTO Nº 213/09 – da Sra. Luiza Erun-
dina – (PL nº 1.556/2007) – que “requer a realização 
de Audiência Pública para debater o Projeto de Lei nº 
1.556, de 2007, que trata da criação de sistema de 
emergência na telefonia fixa e móvel”. APROVADO, 
COM A EXTENSÃO DO CONVITE A REPRESEN-
TANTE DA ACEL (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS 
OPERADORAS CELULARES). 4 – REQUERIMENTO 
Nº 214/09 – do Sr. Wilson Picler – que “requer a reali-
zação de Audiência Pública para serem ouvidos os 
posicionamentos do COMANDO DA AERONÁUTICA 
e da EMBRAER sobre os planos de transferência de 
tecnologia no processo de aquisição de caças para a 
Força Aérea Brasileira (FAB)”. APROVADO, COM A 
EXCLUSÃO DO COMANDO DA AERONÁUTICA, 
QUE FIGURAVA COMO CONVIDADO. 5 – REQUE-
RIMENTO Nº 215/09 – da Sra. Luiza Erundina – (PL 
2269/1999) – que “requer a realização de Audiência 
Pública para discutir as implicações da aprovação do 
Projeto de Lei nº 2.269, de 1999, que dispõe sobre a 
utilização de programas abertos pelos entes de direi-
to público e de direito privado sob controle acionário 
da administração pública”. RETIRADO DE PAUTA, DE 
OFÍCIO. 6 – PROJETO DE LEI Nº 2.473/03 – do Sr. 
Colbert Martins – que “dispõe sobre Diretrizes e Nor-
mas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo Se-
res Humanos”. RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. VISTA 
AO DEPUTADO PAULO HENRIQUE LUSTOSA. 7 – 
TVR Nº 1.257/09 – do Poder Executivo – (MSC nº 
94/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 27 de novem-
bro de 2008, que renova a concessão outorgada à 
Rádio e Televisão Rio Negro Ltda. para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens no município de Manaus, Estado do 
Amazonas”. RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE 
LUSTOSA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 8 – TVR Nº 1.286/09 
– do Poder Executivo – (MSC 406/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 629, de 19 de setembro de 2008, 
que outorga autorização à Associação Comunitária de 
Desenvolvimento e Lazer de Carneirinhos – ACDLC 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
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município de João Monlevade, Estado de Minas Ge-
rais”. RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUS-
TOSA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 9 – TVR Nº 1.354/09 
– do Poder Executivo – (MSC nº 413/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 27 de fevereiro de 2009, que ou-
torga concessão à S.M. Comunicações Ltda. para 
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo”. RELATOR: Deputado ULDURICO 
PINTO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 10 – TVR Nº 1.396/09 
– do Poder Executivo – (MSC nº 630/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 315, de 11 de junho de 2008, que 
outorga permissão à SBC – Radiodifusão Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, na cidade de Chaves, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 11 – TVR Nº 1.431/09 – do 
Poder Executivo – (MSC nº 632/2009) – que “submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 378, de 13 de julho de 2007, que reno-
va a permissão outorgada à Rádio Três Colinas Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, na cidade de Franca, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 12 – TVR Nº 1.457/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 633/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 778, de 20 de novembro de 2008, que outorga 
autorização a Associação Comunitária de Radiodifu-
são Amigos da População executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Santa Rosa de Lima, 
Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado NAR-
CIO RODRIGUES. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 13 – TVR 
Nº 1.462/09 – do Poder Executivo – (MSC nº 633/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 830, de 17 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização a Associação Cul-
tural Comunitária Libertação executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo”. RELATOR: Deputado WLADIMIR 
COSTA. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE 

PAUTA, DE OFÍCIO. 14 – TVR Nº 1.463/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 633/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 831, de 17 de dezembro de 2008, que outorga 
autorização a Associação Cultural Comunitária Everest 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo”. RELATO-
RA: Deputada SOLANGE AMARAL. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 15 – TVR Nº 1.478/09 – do Poder Executivo 
– (MSC nº 634/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 32, 
de 5 de março de 2009, que outorga autorização à 
Associação dos Pais de Alunos e Moradores do Bair-
ro Alto da Caixa D’Água para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Parnamirim, Es-
tado de Pernambuco” RELATOR: Deputado DR. ADIL-
SON SOARES. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 16 – TVR Nº 
1.485/09 – do Poder Executivo – (MSC nº 635/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 834, de 17 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização à Associação de 
Difusão dos Amigos de Vila Alpina para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
DR. ADILSON SOARES. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 17 
– TVR Nº 1.486/09 – do Poder Executivo – (MSC nº 
635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 835, de 17 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural Comunitária Asa Dourada para execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo”. RELATOR: De-
putado EUNÍCIO OLIVEIRA. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
18 – TVR Nº 1.491/09 – do Poder Executivo – (MSC 
nº 635/2009) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 842, 
de 17 de dezembro de 2008, que outorga autorização 
à Associação Mensagem de Esperança para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
PAULO HENRIQUE LUSTOSA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
19 – TVR Nº 1.496/09 – do Poder Executivo – (MSC 
nº 635/2009) – que “submete à apreciação do Con-
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gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 867, 
de 19 de dezembro de 2008, que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Radiodifusão FM Con-
quista para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Porto Feliz , Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. PA-
RECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA, DE 
OFÍCIO. 20 – TVR Nº 1.518/09 – do Poder Executivo 
– (MSC nº 636/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.112, de 23 de dezembro de 2008, que outorga au-
torização a Associação Comunitária Trabalho e Cida-
dania do Município de Maxaranguape executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Maxa-
ranguape, Estado do Rio Grande do Norte”. RELATO-
RA: Deputada CIDA DIOGO. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
21 – TVR Nº 1.523/09 – do Poder Executivo – (MSC 
nº 636/2009) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 1169, 
de 30 de dezembro de 2008, que outorga autorização 
a Associação Comunitária A Voz de Penedo executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pe-
nedo, Estado da Alagoas”. RELATOR: Deputado DR. 
ADILSON SOARES. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 22 – TVR 
Nº 1.524/09 – do Poder Executivo – (MSC nº 636/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.180, de 30 de dezem-
bro de 2008, que outorga autorização a Associação 
Comunitária de Radiodifusão Gentilense – ASCARGE 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Gentil, Estado do Rio Grande do Sul”. RE-
LATOR: Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 23 – TVR Nº 1.530/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC nº 637/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
916, de 22 de dezembro de 2008, que outorga autori-
zação a Associação dos Moradores do Bairro da Apa-
recida executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Urucará, Estado do Amazonas”. RELA-
TOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 24 – TVR Nº 1.535/09 – do 
Poder Executivo – (MSC nº 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 Associação Comunitária de Ra-
diodifusão de Tietê executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Tietê, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. PARECER: 
pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 
25 – TVR Nº 1.551/09 – do Poder Executivo – (MSC 
nº 733/2009) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 1.106, 
de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a Associa-
ção “Josefa de Medeiros Lira” executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Cruzeta, Es-
tado do Rio Grande do Norte” RELATOR: Deputado 
EDIGAR MÃO BRANCA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 26 
– TVR Nº 1.552/09 – do Poder Executivo – (MSC nº 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.107, de 23 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação Co-
munitária de Boa Vista do Incra – ICBVI executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Boa 
Vista do Incra, Estado do Rio Grande do Sul” RELA-
TOR: Deputado ELEUSES PAIVA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 27 – TVR Nº 1.553/09 – do Poder Executivo 
– (MSC nº 733/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.108, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária Rádio Momento FM executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Osório, Estado do Rio Grande do Sul” RELATOR: 
Deputado EMANUEL FERNANDES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 28 – TVR Nº 1.554/09 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC nº 733/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.109, de 23 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
Ferraria executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Campo Largo, Estado do Paraná” RE-
LATOR: Deputado GILMAR MACHADO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 29 – TVR Nº 1.555/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC nº 733/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.114, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária deTaquari executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
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Taquari, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 30 
– TVR Nº 1.559/09 – do Poder Executivo – (MSC nº 
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 Co-
munitária 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 WLADIMIR COS-
TA. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAU-
TA, DE OFÍCIO. 31 – TVR Nº 1.564/09 – do Poder 
Executivo – (MSC nº 733/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 1.125, de 23 de dezembro de 2008, que auto-
riza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Paverama executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Paverama, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ABELARDO 
CAMARINHA. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 32 – TVR Nº 
1.566/09 – do Poder Executivo – (MSC nº 733/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.127, de 23 de dezem-
bro de 2008, que autoriza a União Comunitária Ativa 
Única executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Paulista, Estado da Paraíba” RELA-
TOR: Deputado BETO MANSUR. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 33 – TVR Nº 1.569/09 – do Poder Executivo 
– (MSC nº 733/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.137, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária Voz Livre 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Ludgero, Estado de Santa Catarina” 
RELATOR: Deputado CHARLES LUCENA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 34 – TVR Nº 1.571/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC nº 733/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.144, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária Cultural Mostardense execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Mostardas, Estado do Rio Grande do Sul” RELA-
TOR: Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 35 – TVR Nº 1.572/09 – do Poder Execu-

tivo – (MSC nº 733/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.145, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Maga-
lhães Barata – ASDERACOMAB executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Magalhães 
Barata, Estado do Pará” RELATOR: Deputado ELEU-
SES PAIVA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 36 – TVR Nº 
1.573/09 – do Poder Executivo – (MSC nº 733/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.147, de 23 de dezem-
bro de 2008, que autoriza a Associação Comunitária 
de Radiodifusão de Dezesseis de Novembro – RS 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Dezesseis de Novembro, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado EMANUEL FER-
NANDES. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 37 – TVR Nº 
1.574/09 – do Poder Executivo – (MSC nº 733/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.149, de 23 de dezem-
bro de 2008, que autoriza a Associação Comunitária 
Cultural e Recreativa de Marapanim – ASCCREM exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no mu-
nicípio de Marapanim, Estado do Pará” RELATOR: 
Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARE-
CER. 38 – TVR Nº 1.575/09 – do Poder Executivo – 
(MSC nº 733/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.150, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Cultural e Comunitária de Eldorado dos 
Carajás executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Eldorado dos Carajás , Estado do 
Pará” RELATOR: Deputado FRANCISCO ROSSI. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 39 – TVR Nº 1.576/09 – do 
Poder Executivo – (MSC nº 733/2009) – que “submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 1.154, de 23 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária Solidariedade exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do 
Sul” RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 40 – TVR Nº 1.578/09 – do 
Poder Executivo – (MSC nº 733/2009) – que “submete 
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à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 1.159, de 23 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária Gregório de Souza 
Mororó – Bairro Acampamento executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Varjota, Es-
tado do Ceará” RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 41 – TVR Nº 1.582/09 – do 
Poder Executivo – (MSC nº 733/2009) – que “submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 1.177, de 30 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Obra Social e Cultural Santo Antônio exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Caçapava, Estado de São Paulo” RELATOR: 
Deputado MANOEL SALVIANO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
nº 42 – TVR Nº 1.584/09 – do Poder Executivo – (MSC 
nº 733/2009) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 1.181, 
de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a Associa-
ção dos Moradores do Bairro da Muritiba executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Na-
zaré, Estado da Bahia” RELATOR: Deputado NELSON 
PROENÇA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 43 – TVR Nº 
1.586/09 – do Poder Executivo – (MSC nº 733/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.206, de 30 de dezem-
bro de 2008, que autoriza a ACCLTP – Associação de 
Comunicação Comunitária Liberdade de Três Palmei-
ras/RS para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Três Palmeiras, Estado do 
Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado PAULO TEI-
XEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 44 – TVR Nº 1.590/09 
– do Poder Executivo – (MSC nº 733/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 1.221, de 30 de dezembro de 2008, 
que autoriza a MEAC – Movimento Esportivo Amador 
Coquense executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Vitória do Mearim , Estado do 
Maranhão” RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 45 – TVR Nº 1.591/09 – do 
Poder Executivo – (MSC nº 733/2009) – que “submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 1.223, de 30 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária e Cultural do Bair-

ro do Riacho executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Barreirinhas, Estado do 
Maranhão” RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 46 – TVR Nº 1.594/09 – do 
Poder Executivo – (MSC nº 733/2009) – que “submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 366, de 16 de junho de 2009, que auto-
riza a Associação Beneficente Joaquim Cocundo exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Bezerros, Estado de Pernambuco” RELATOR: 
Deputado RATINHO JUNIOR. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
47 – TVR Nº 1.597/09 – do Poder Executivo – (MSC 
nº 722/2009) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional, acompanhado de Exposição de Mo-
tivos do Senhor Ministro das Comunicações, o ato 
constante do Decreto de 10 de junho de 2009, publi-
cado no Diário Oficial da União do dia 12 do mesmo 
mês e ano, que declara perempta a concessão outor-
gada à Sociedade Rádio Dourados Ltda., para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em ondas tropicais 
no município de Dourados, Estado do Mato Grosso do 
Sul”. RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 48 – TVR Nº 1.604/09 – 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 con-
cessão outorgada à Empresa Pioneira de Televisão 
S.A para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, na cidade de São Carlos, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 49 – TVR Nº 1.610/09 – do 
Poder Executivo – (MSC nº 726/2009) – que “submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
do Decreto de 12 de junho de 2009, que renova a con-
cessão outorgada à Rádio TV Amazonas Ltda para 
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 50 – TVR Nº 1.626/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC nº 727/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 
12 de junho de 2009, que renova a concessão outor-
gada à Rádio Globo Eldorado Ltda para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
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viço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”. RELA-
TOR: Deputado GUSTAVO FRUET. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 51 – TVR Nº 1.743/09 – do Poder Executivo 
– (MSC nº 730/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
384, de 18 de junho de 2009, que outorga permissão 
à Rádio Imprensa FM de Vargem Grande do Sul Ltda 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, na cidade de Roseira, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 52 – PROJETO DE LEI Nº 
1.288/95 – do Poder Executivo – (MSC nº 1.336/1995) 
– que “dá nova redação ao parágrafo único do art. 3º 
do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, que 
dispõe sobre a transformação do Departamento dos 
Correios e Telégrafos em empresa pública”. RELATOR: 
Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. PARECER: 
pela rejeição deste e da emenda nº1/99-CCTCI. VISTA 
AO DEPUTADO GLAUBER BRAGA. 53 – 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. RETIRADO DE PAUTA, 
DE OFÍCIO. 54 – PROJETO DE LEI Nº 3.646/08 – do 
Sr. Vanderlei Macris – que “modifica a Lei nº 4.117, de 
27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro 
de Telecomunicações, para definir regras para a publi-
cidade comercial nas emissoras de televisão”. RELA-
TOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA, 
DE OFÍCIO. 55 – PROJETO DE LEI Nº 5.397/09 – do 
Sr. Jefferson Campos – que “dispõe sobre a necessi-
dade de anuência prévia dos clientes para o provimen-
to de serviços adicionais pelas prestadoras de serviço 
telefônico fixo comutado”. RELATOR: Deputado FRAN-
CISCO ROSSI. PARECER: pela aprovação. VISTA AO 
DEPUTADO NARCIO RODRIGUES. 56 – PROJETO 
DE LEI Nº 5.555/09 – do Sr. Capitão Assumção – que 
“dispõe sobre normas de cobrança do serviço de “se-
cretária eletrônica” oferecido pelas operadoras de ce-
lular”. RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. PA-
RECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA PELO 
RELATOR. O Deputado Narcio Rodrigues ocupou a 
presidência durante a apreciação dos itens 6 e 20 da 
pauta.. ENCERRAMENTO: Antes de encerrar os tra-
balhos, a Presidente lembrou a todos a realização de 
audiência pública, dia 28 de outubro, para debater “as 
providências necessárias para evitar panes nos servi-
ços de emergência e/ou utilidade pública – 190, 193 e 

outros – em caso de enchentes e outras catástrofes 
naturais”, fruto do Requerimento nº 208/2009, dos De-
putados José Aníbal, Gustavo Fruet e Narcio Rodri-
gues. Nada mais havendo a tratar, a Presidente en-
cerrou os trabalhos às onze horas e vinte e nove mi-
nutos. Para constar, eu,           , Myriam Gonçalves 
Teixeira de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata 
que será assinada pela Presidente e encaminhada à 
publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 
Deputada Cida Diogo,          2ª Vice-Presidente no 
exercício da Presidência.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Octogésima Terceira Reunião Ordiná-
ria, realizada em 27 de outubro de 2009.

Às quinze horas e vinte e três minutos do dia 
vinte e sete de outubro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 1 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Tadeu Fili-
ppelli – Presidente; Eliseu Padilha, Bonifácio de An-
drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes; Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Ciro Gomes, Colbert Martins, Eduardo Cunha, 
Efraim Filho, Emiliano José, Fernando Coruja, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Indio da Cos-
ta, João Almeida, José Carlos Aleluia, José Genoíno, 
Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Márcio 
França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, 
Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Osmar Ser-
raglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, 
Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Sérgio Barra-
das Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson 
Covatti, Vital do Rêgo Filho e Zenaldo Coutinho – Ti-
tulares; Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Dilceu Spe-
rafico, Domingos Dutra, Hugo Leal, Jairo Ataide, João 
Magalhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz 
Couto, Major Fábio, Maurício Rands, Odílio Balbinotti, 
Onyx Lorenzoni, Pastor Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, 
Roberto Santiago, Sergio Petecão e William Woo – 
Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Arolde de Oliveira, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Fe-
lipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Jefferson 
Campos, João Campos, João Paulo Cunha, José Edu-
ardo Cardozo, José Mentor, Magela, Marcelo Guima-
rães Filho, Marcelo Ortiz, Marcos Medrado, Nelson 
Trad, Pastor Manoel Ferreira, Rubens Otoni, Sandra 
Rosado, Vicente Arruda e Wolney Queiroz. O Presi-
dente declarou abertos os trabalhos e submeteu à 
apreciação a Ata da octogésima segunda reunião or-
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dinária realizada em vinte e dois de outubro. O Depu-
tado Regis de Oliveira requereu dispensa da leitura da 
Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: 1 – Ofício do Senhor Deputado Efraim 
Filho, justificando ausência nas reuniões realizadas 
entre os dias dezessete e vinte e dois de outubro, em 
razão de compromisso nos Estados Unidos; 2 – Ofício 
do Senhor Deputado Marcelo Itagiba, justificando au-
sência na reunião do dia vinte de outubro, em razão 
de participar da cerimônia de posse do Ministro José 
Múcio Monteiro. ORDEM DO DIA: Os Deputados Re-
gis de Oliveira, Mendes Ribeiro Filho, Colbert Martins, 
Eliseu Padilha, Luiz Couto, Zenaldo Coutinho, Ricardo 
Barros, Antônio Carlos Biscaia e Jutahy Junior reque-
reram inversão de pauta para apreciação dos itens um, 
trinta e seis, cento e vinte e cinco, cento e trinta e oito, 
cinquenta e seis, cinquenta e quatro, cento e trinta e 
seis, cento e trinta e dois, e quarenta e um, respecti-
vamente. Foram os requerimentos aprovados pelo 
plenário da Comissão. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.694/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1.268/2009) – que “aprova o ato 
que outorga concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média no Município de Portel, Estado do Pará”. RELA-
TOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.695/09 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 1.267/2009) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Sociedade Comunica-
ção Cultura e Trabalho para executar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, no Município de Mogi das 
Cruzes, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
EDUARDO CUNHA. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 3 
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.707/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1.366/2009) – que “aprova o ato que outorga permis-
são ao Sistema Haragon de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Pompéia, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 4 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.710/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1.343/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Guapé Stúdio 94 FM a 

executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Guapé, Estado de Minas Gerais”. RELA-
TOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.715/09 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 1.324/2009) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Amigos de Barro-
so a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Barroso, Estado de Minas Gerais”. RE-
LATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 6 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.726/09 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 1.296/2009) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Marau a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Marau, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado GERSON PE-
RES. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 7 – REDAÇÃO FI-
NAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.731/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 1.282/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e 
Comunitária dos Amigos de Iomerê a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Io-
merê, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputa-
do GERSON PERES. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 8 
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.744/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1.062/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de Uni-
flor a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Uniflor, Estado do Paraná”. RELATOR: 
Deputado GERSON PERES. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 9 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.745/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 1.269/2009) – que “aprova o ato que outorga 
concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
no Município de Baião, Estado do Pará”. RELATOR: 
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Deputado GERSON PERES. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 10 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.746/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 1.270/2009) – que “aprova o ato que ou-
torga concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia no Município de Tomé-Açu, Estado do Pará”. RE-
LATOR: Deputado GERSON PERES. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 11 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.750/09 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 1.297/2009) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Vera Cruz a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Vera Cruz, Esta-
do de São Paulo”. RELATOR: Deputado GERSON 
PERES. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 12 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.751/09 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR nº 1.302/2009) 
– que “aprova o ato que autoriza a Centro de Estudos, 
Pesquisas e Ação Cidadã a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Macaíba, Es-
tado do Rio Grande do Norte”. RELATOR: Deputado 
LUIZ COUTO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 13 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.757/09 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1.336/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Beneficente Manoel Ferreira Veras a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Barroquinha, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado 
LUIZ COUTO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 14 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.772/09 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 1367/2009) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Edco-
municações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Ca-
nanéia, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
LUIZ COUTO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 15 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.773/09 – da Comissão de Ciência e Tec-

nologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1.375/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Cultural Comunitária de Santo Antônio de Le-
verger a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Santo Antônio de Leverger, Estado do 
Mato Grosso”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 16 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.776/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1.382/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária São Tiago 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Bituruna, Estado do Paraná”. RELATOR: 
Deputado LUIZ COUTO. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 17 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
6.264/05 – do Senado Federal – Paulo Paim – (PLS 
nº 213/2003) – que “institui o Estatuto da Igualdade 
Racial”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimi-
dade a Redação Final. 18 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 6.746/06 – do Sr. Júlio Redecker 
– que “dispõe sobre os aspectos trabalhista, previden-
ciário e tributário das quantias espontaneamente pagas 
pelas empresas a seus empregados a título de prêmio 
por desempenho”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 19 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.061/08 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “insti-
tui o Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 9 de novembro, em 
todo território nacional”. RELATOR: Deputado LUIZ 
COUTO. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 20 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.590/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 437/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a União dos Moradores de Maranhãozi-
nho a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Maranhãozinho, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 21 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 221/07 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
13/2007) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Amigos do Bem a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
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de radiodifusão comunitária no município de Sabino-
pólis, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
BONIFÁCIO DE ANDRADA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 22 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.121/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
861/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Educacional Maranata de Radiodifu-
são FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município de Cachoeira Grande, Estado do 
Maranhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 23 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.426/09 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 1.092/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural Rádio Comunitária Su-
maúma FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Ribamar Fiquene, Estado 
do Maranhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 24 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.501/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1.088/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural e Social de Santa 
Helena de Minas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Santa Helena de Minas, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado BONI-
FÁCIO DE ANDRADA. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 25 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.502/09 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR nº 1.093/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação dos 
Radialistas de Sarzedo a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Sarzedo, Estado 
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado BONIFÁCIO 
DE ANDRADA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
26 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.503/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 1.094/2008) – que 

“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de 
Radiodifusão de São Pedro do Avaí a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Ma-
nhuaçu – Vila São Pedro do Avaí, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE AN-
DRADA. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 27 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.505/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1.100/2008) – que “aprova o 
ato que autoriza a Centro Social de Bairros Unidos do 
Distrito de Francelinos a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Juatuba, Estado 
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado BONIFÁCIO 
DE ANDRADA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
28 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.581/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 1.096/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de 
Difusão Comunitária Combate às Drogas e Prevenção 
de DST Planeta a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Pirajuba, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE AN-
DRADA. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 29 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.598/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1.197/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Progressista dos Mo-
radores de Bom Jesus da Lapa a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Bom Jesus 
da Lapa, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado COL-
BERT MARTINS. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
30 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.613/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 1.118/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Fundação Raimundo Fróes 
Peixoto para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Santa Helena, Estado do 
Maranhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
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aprovado por unanimidade o Parecer. 31 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.698/09 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 1.148/2009) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Linea Sat Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Praia Grande, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado JOSÉ 
EDUARDO CARDOZO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 32 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.765/09 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR nº 1.348/2009) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação de Ra-
diodifusão de Luís Domingues a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Luís Domin-
gues, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado 
FLÁVIO DINO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
33 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.794/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 1.335/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente 
Cultural União Comunitária de Mafra Santa Catarina 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Mafra, Estado de Santa Catarina”. RE-
LATOR: Deputado DÉCIO LIMA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 34 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.811/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1.384/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária Lagartense a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Lagarto , Estado de Sergipe”. RELATOR: 
Deputado MENDONÇA PRADO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 35 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.812/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1.387/2009) – que “aprova o ato que outorga permis-
são à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Imperatriz, Estado do Maranhão”. RELA-
TOR: Deputado FLÁVIO DINO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 

houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 36 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.816/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1.391/2009) – que “aprova o ato que outorga permis-
são à Rádio Anhanguera de Morro Agudo Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Morro Agudo, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEI-
RA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 37 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.833/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1.421/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comuni-
tária São João da Ponte a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de São João da Pon-
te, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 38 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.836/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 1.427/2009) – 
que “aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Radiodifusão Litoral Sul Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Paranaguá, Estado do Paraná”. RELA-
TOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 39 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.846/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1.456/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária do Projeto Brigi-
da a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Orocó, Estado de Pernambuco”. RELA-
TOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 40 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.847/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 1.458/2009) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Rádio Difusão de São 
Benedito do Sul a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Benedito do Sul, Es-
tado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado GONZA-
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GA PATRIOTA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
41 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.850/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 1.473/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Bacuriense 
de Radiodifusão Comunitária a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Bacuri, Es-
tado do Maranhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO 
DINO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 42 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.855/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1.220/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento 
Sustentável de Bonito a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Bonito, Estado do 
Pará”. RELATOR: Deputado GERSON PERES. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 43 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.861/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 1.307/2009) – que “aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Rio Zutil do Arame a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Arame, Estado do Maranhão”. RELATOR: 
Deputado FLÁVIO DINO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 44 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.872/09 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR nº 1.147/2009) 
– que “aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Arizona de Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Lago da Pedra, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 45 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.873/09 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1.313/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária da Vila Marudanópolis – ASCOVI-
MA a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Marapanim, Estado do Pará”. RELATOR: 

Deputado GERSON PERES. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 46 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.875/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1.398/2009) – que “aprova o ato que outorga permis-
são à Rede União de Rádio e Televisão do Pará Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Capitão Poço, 
Estado do Pará”. RELATOR: Deputado GERSON PE-
RES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 47 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.877/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1.416/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura de Eunápolis a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Eunápolis, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado COLBERT 
MARTINS. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 48 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.881/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1.434/2009) – que “aprova o 
ato que renova a permissão outorgada à Diamantina 
Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Salvador, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado 
CIRO NOGUEIRA. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 49 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.883/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 1.439/2009) – 
que “aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Jaboticabal Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, no Muni-
cípio de Jaboticabal, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 50 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.884/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1.449/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Desenvolvimento Cultural, Ar-
tístico, Recreativo e Esportivo de Canelinha a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
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Canelinha, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: De-
putado FERNANDO CORUJA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 51 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.896/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1487/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Socie-
dade Cultural Cívica Brasileira a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado JOSÉ 
GENOÍNO. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
52 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.900/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 1.494/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de 
Radiodifusão de Vila Dalila a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado REGIS 
DE OLIVEIRA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
53 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.906/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 1.507/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação dos Morado-
res do Terceiro Distrito de Aliança a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Alian-
ça, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado 
ROBERTO MAGALHÃES. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 54 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.913/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1.520/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação de Comunicação e Cultura de Cerro Negro a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cerro Negro, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 55 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.917/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 1.529/2009) – que “aprova o ato que auto-
riza a Associação Beneficente e Comunitária O Bom 

Samaritano a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Crisópolis, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 56 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.922/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1.540/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Rádio Comunitária Nova 
Independência a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Nova Independência, Es-
tado de São Paulo”. RELATOR: Deputado REGIS DE 
OLIVEIRA. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
57 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.933/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 1.424/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de 
Desenvolvimento Artístico – ASCUART a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Luiziana, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado 
RICARDO BARROS. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 58 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.936/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 1.465/2009) – 
que “aprova o ato que autoriza a União dos Moradores 
e do Comércio de Paraisópolis a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado REGIS 
DE OLIVEIRA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
59 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.939/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 1.474/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Comunicação, Cultura e Meio Ambiente do Planal-
to “Zé Gomes”, Brejo, Estado do Maranhão a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Brejo, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado 
FLÁVIO DINO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
60 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
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1.944/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 1495/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento 
Comunitário Beneficente Educativa Cultural Saúde – 
AMCBECS a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 61 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.105/08 – da Repre-
sentação Brasileira no Parlamento do Mercosul. – (MSC 
360/2008) – que “aprova o texto do Acordo-Quadro 
entre o MERCOSUL e a República Árabe do Egito, 
assinado em Puerto Iguazú, Argentina, em 7 de julho 
de 2004”. RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO 
CARDOZO. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
62 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.660/09 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC nº 76/2009) – que “aprova o 
texto do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo do Japão, concernente ao 
Escritório de Representação da Agência de Coopera-
ção Internacional do Japão, celebrado em Brasília, em 
18 de fevereiro de 2008”. RELATOR: Deputado ELISEU 
PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 63 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.682/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC nº 328/2009) – que “aprova o texto 
do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo do Rei-
no Hachemita da Jordânia, assinado em Brasília, em 
23 de outubro de 2008”. RELATOR: Deputado PAULO 
MALUF. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 64 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.806/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC nº 219/2009) – que “aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo do Canadá para Cooperação 
em Ciência, Tecnologia e Inovação, assinado em 
São Paulo, em 17 de novembro de 2008”. RELATOR: 
Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 65 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.924/09 – da 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal – (MSC nº 670/2009) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Federação da Rússia sobre Co-
operação Técnico-Militar, assinado no Rio de Janeiro, 
em 26 de novembro de 2008”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ GENOÍNO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
66 – REQUERIMENTO Nº 126/09 – do Sr. Regis de 
Oliveira – (PL nº 5.938/2009) – que “requer a realiza-
ção de reunião de Audiência Pública para debater os 
Projetos de Lei nºs 5.938/09, 5.939/09, 5.940/09 e 
5.941/09, que compõem o marco legal da exploração 
de petróleo na região do pré-sal”. Encaminhou favora-
velmente o Deputado Regis de Oliveira. Encaminhou 
contrariamente o Deputado José Genoino. Orientaram 
as bancadas os Deputados Roberto Magalhães, pelo 
DEM; Regis de Oliveira, pelo PSC; Gerson Peres, 
pelo PP; José Genoino, pelo PT; Mendes Ribeiro Fi-
lho, pelo PMDB; e Geraldo Pudim, pelo PR. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o requerimento 
de Audiência Pública com a presença dos relatores 
dos Projetos nas Comissões Especiais. 67 – PROJE-
TO 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 Câma-
ra dos Deputados”. (Apensados: PRC nº 90/2007 e 
PRC nº 119/2008 (Apensado: PRC nº 191/2009)) RE-
LATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PRC 
nº 90/2007, do PRC nº 119/2008 e do PRC nº 191/2009, 
apensados, com substitutivo. Os Deputados Mendon-
ça Prado, Efraim Filho e Regis de Oliveira apresen-
taram votos em separado. Discutiram a matéria os 
Deputados Regis de Oliveira (aparte: Mendes Ri-
beiro Filho), Efraim Filho (aparte: Mendes Ribeiro 
Filho), José Genoino (aparte: Mendes Ribeiro Filho), 
Gerson Peres (aparte: José Genoino), Valtenir Perei-
ra, Paes Landim e Antonio Carlos Pannunzio. Encerra-
da a discussão, suspensa a votação, em virtude do 
início da Ordem do Dia do Plenário. Durante a discus-
são da matéria, o Deputado Eliseu Padilha assumiu a 
Presidência. O Senhor Presidente encerrou a reunião 
às dezesseis horas e trinta e nove minutos, antes con-
vocando reunião ordinária, para a próxima quarta-feira, 
vinte e oito de outubro, às dez horas, para apreciar os 
itens remanescentes da pauta. E, para constar, eu         , 
Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presiden-
te, Deputado Tadeu Filipelli,          , e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 45ª Reunião Ordinária, realizada em 21 
de outubro de 2009.

Às dez horas e doze minutos do dia vinte e um 
de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
no Anexo II, Plenário 5 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Dr. Ubiali, 
João Maia e Fernando de Fabinho – Vice-Presidentes; 
Albano Franco, Capitão Assumção, Edson Ezequiel, 
Jairo Carneiro, José Guimarães, Jurandil Juarez, Le-
andro Sampaio, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Osório Adria-
no e Vanessa Grazziotin – Titulares; Aelton Freitas, 
Antônio Andrade, Elizeu Aguiar, Guilherme Campos, 
Rebecca Garcia, Valadares Filho e Vilson Covatti – 
Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Edmilson Valentim, Laurez Moreira, Miguel Corrêa, 
Nelson Goetten e Renato Molling. Justificou a ausên-
cia o Deputado Laurez Moreira. ABERTURA: Haven-
do número regimental, o Primeiro Vice-Presidente no 
exercício da Presidência, Deputado Dr. Ubiali, declarou 
abertos os trabalhos e colocou em apreciação as Atas 
das reuniões realizadas nos dias quatorze e vinte de 
outubro de dois mil e nove. Por solicitação do Deputa-
do Fernando de Fabinho, foi dispensada a leitura das 
atas. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou aos 
membros o recebimento da Carta aberta da Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores Vigilantes – CNTV, 
informando a realização nos dias 20 e 21 do mês de 
outubro, em Brasília, da 2ª Marcha Nacional dos Vigi-
lantes e comunicou, também, que tramitam, no Con-
gresso Nacional, os PLs nºs 4.436/2008; 1.033/2003 
e 6.113/2009, que se aprovados instituirão o adicional 
de periculosidade e assegurarão o direito à Aposen-
tadoria Especial aos profissionais referidos. Nos termos 
do art. 40, do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, o Primeiro Vice-Presidente no exercício da 
Presidência, Deputado Dr. Ubiali, passou a presidência 
dos trabalhos ao Deputado Osório Adriano, membro 
mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas. 
A – Matéria Sobre a Mesa: 1 – REQUERIMENTO Nº 
274/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que “requer, nos termos do 
art. 50, § 1º do Regimento Interno, a inversão da pre-
sente Ordem do Dia, para apreciar o Projeto de Lei nº 
3.727/08”. Submetido à votação, o requerimento foi 
APROVADO. 2 – 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 falên-
cia do empresário e da sociedade empresária.” (Apen-

sado: PL nº 4.371/2008). RELATOR: Deputado FER-
NANDO DE FABINHO. PARECER: pela aprovação 
deste e da Emenda nº 1/2008, apresentada ao proje-
to, e pela rejeição do PL nº 4.371/2008, apensado. O 
Deputado José Guimarães apresentou voto em sepa-
rado em 5-8-2009. Discutiram a matéria os Deputados 
Fernando de Fabinho, Jurandil Juarez, Guilherme Cam-
pos e Dr. Ubiali. O entendimento obtido incluiu a reti-
rada tanto do Voto em Separado, do Deputado José 
Guimarães, como da emenda apresentada ao projeto, 
do Deputado Guilherme Campos, com a aquiescência 
dos respectivos autores, a partir do compromisso de 
incorporação dessas contribuições na forma de um 
substitutivo, a ser materializado em uma complemen-
tação de voto. Submetido à votação, foi APROVADO 
O PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO. 
O Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidên-
cia, Deputado Dr. Ubiali, reassumiu a presidência dos 
trabalhos e uma vez que os próximos ítens tratassem 
de proposições de sua autoria, nos termos do artigo 
40 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
passou a presidência dos trabalhos ao Terceiro Vice-
Presidente, Deputado Fernando de Fabinho. ORDEM 
DO DIA: 3 – REQUERIMENTO Nº 273/09 – do Sr. Dr. 
Ubiali e outros – que “requerem, nos termos do art. 52, 
§ 5º, do Regimento Interno, a inclusão na presente 
Ordem do Dia do Requerimento nº 272/2009”. Subme-
tido à votação nominal, o requerimento de inclusão foi 
APROVADO. 4 – REQUERIMENTO Nº 272/09 – do 
Sr. Dr. Ubiali – que “requer a realização de Audiência 
Pública para discutir o impacto econômico das Porta-
rias nºs 387/2008 e 358/2009, ambas do Departamen-
to Nacional de Produção Mineral – DNPM”. O Depu-
tado Dr. Ubiali fez o encaminhamento do requerimen-
to que, sem discussão, foi APROVADO. O Primeiro 
Vice-Presidente no exercício da Presidência, Deputa-
do Dr. Ubiali, reassumiu a presidência dos trabalhos. 
B – Requerimentos: 5 – REQUERIMENTO Nº 265/09 
– dos Srs. José Guimarães e Luiz Alberto – que “re-
querem a realização de Audiência Pública para deba-
ter o Projeto de Lei nº 6.911/2006, que dispõe sobre 
a participação dos trabalhadores nos lucros ou resul-
tados da empresa”. O Deputado José Guimarães fez 
o encaminhamento do requerimento que, sem discus-
são, foi APROVADO. 6 – REQUERIMENTO Nº 266/09 
– do Sr. Leandro Sampaio e outros – que “solicitam 
convocar o Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Guido 
Mantega, para esclarecer concessão de crédito pela 
União à Caixa Econômica Federal – CEF”. Discutiram 
a matéria os Deputados Leandro Sampaio, José Gui-
marães e Jurandil Juarez. Em votação, foi APROVADO, 
NA FORMA DE CONVITE. 7 – REQUERIMENTO Nº 
269/09 – do Sr. Edmilson Valentim e outros – que “re-
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querem a realização de Audiência Pública para deba-
ter o impacto econômico resultante da preparação e 
realização da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpí-
adas em 2016, na Cidade do Rio de Janeiro”. Discuti-
ram a matéria os Deputados Vanessa Grazziotin, Le-
andro Sampaio e Osório Adriano. Subscreveram o 
Requerimento os Deputados José Guimarães, Juran-
dil Juarez, Albano Franco, Leandro Sampaio e Edson 
Ezequiel. Submetido à votação, o requerimento foi 
APROVADO. C – Proposições Sujeitas à Apreciação 
do Plenário: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 8 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.116/08 – do Sr. Bernardo Ariston 
– que “dá nova redação ao art. 178 da Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005 – Lei de Falências”. RELA-
TOR: Deputado ALBANO FRANCO. PARECER: pela 
aprovação. Vista ao Deputado Osório Adriano em 19-
8-2009. Os Deputados José Guimarães e Osório Adria-
no apresentaram votos em separado. Discutiram a 
matéria os Deputados Albano Franco, José Guimarães, 
Osório Adriano e Jurandil Juarez. RETIRADO DE PAU-
TA PELO RELATOR. D – Proposições Sujeitas à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORI-
DADE: 9 – PROJETO DE LEI Nº 7.681/06 – do Sena-
do Federal -Álvaro Dias – (PLS nº 181/2005) – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de Recu-
peração Econômica de Foz do Iguaçu (Funref) e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado NELSON 
GOETTEN. PARECER: pela aprovação. RETIRADO 
DE PAUTA DE OFÍCIO. 10 – PROJETO DE LEI Nº 
2.556/07 – do Senado Federal – Antônio Carlos Vala-
dares – (PLS nº 191/2005) – que “altera a Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, para considerar como 
prática abusiva, oferecer à venda ou vender produtos 
ou serviços, mediante a sistemática de pagamento a 
prazo pelo preço à vista e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: 
pela aprovação deste e das Emendas de Relator apre-
sentadas na Comissão de Defesa do Consumidor. NÃO 
DELIBERADO. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 11 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.804/09 – da Sra. Elcione Barbalho 
– que “modifica a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 
2005, para restringir a aplicação do regime de liberda-
de tarifária na prestação de serviços aéreos regulares”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. PARECER: 
pela aprovação. O Deputado José Guimarães apre-
sentou voto em separado em 05/08/2009. RETIRADO 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO AL-
BANO FRANCO. 12 – PROJETO DE LEI Nº 2.962/08 
– do Sr. Marcelo Teixeira – que “institui forma alterna-
tiva de pagamento dos débitos relativos a empréstimos 
e financiamentos à rede hoteleira nacional”. RELATOR: 
Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARECER: pela 
aprovação, com emenda. Vista ao Deputado Miguel 

Corrêa em 09/09/2009. Discutiram a matéria os Depu-
tados Fernando de Fabinho, Jurandil Juarez e José 
Guimarães. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 
13 – 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 Con-
tribuição para Financiamento da Seguridade Social – 
COFINS de responsabilidade das sociedades de ad-
vogados regularmente inscritas e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PA-
RECER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA A RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO ALBANO FRANCO. 
14 – PROJETO DE LEI Nº 2.765/08 – do Sr. Angelo 
Vanhoni – que “dispõe sobre a relação de Instituições 
do Poder Público e suas Associações de Amigos”. RE-
LATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. PARECER: 
pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA A REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 15 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.871/08 – do Sr. Juvenil – que 
“altera o art. 1.030 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil”. RELATOR: Depu-
tado FERNANDO DE FABINHO. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 16 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.685/08 – do Sr. Edigar Mão Branca – que “veda 
a cobrança antecipada de diárias ou serviços em ho-
téis e estabelecimentos congêneres”. RELATOR: De-
putado FERNANDO DE FABINHO. PARECER: pela 
rejeição. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 17 
– PROJETO DE LEI Nº 4.949/09 – do Sr. Beto Faro 
– que “proíbe a adição de gorduras interesterificadas 
nos alimentos destinados ao consumo humano”. RE-
LATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARE-
CER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 
18 – PROJETO DE LEI Nº 4.774/09 – do Sr. Arnaldo 
Faria de Sá – que “altera a Lei nº 8.981 de 20 de ja-
neiro de 1995, que altera a legislação tributária federal 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado GUI-
LHERME CAMPOS. PARECER: pela aprovação, com 
emendas. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO 
DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 19 – PROJETO 
DE LEI Nº 4.972/09 – da Sra. Rebecca Garcia – que 
“obriga as empresas a ressarcirem ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) as despesas decorrentes da assis-
tência prestada aos seus empregados vítimas de aci-
dente do trabalho ou doença profissional ou do traba-
lho”. RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PARECER: pela 
rejeição. Vista ao Deputado Miguel Corrêa em 12-8-
2009. NÃO DELIBERADO. 20 – PROJETO DE LEI Nº 
5.099/09 – do Sr. Jefferson Campos – que “permite 
que as pequenas empresas prestadoras de serviços 
e profissionais autônomos possam manter como sede 
de sua empresa sua própria residência”. RELATOR: 
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Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 21 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.283/08 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera 
os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996, incluindo o Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial no pólo passivo da relação processual, quan-
do o mesmo não for autor, na forma dos arts. 56 e 173 
da mesma lei”. RELATOR: Deputado GUILHERME 
CAMPOS. PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputa-
do Elizeu Aguiar em 27-5-2009. O Deputado Miguel 
Corrêa apresentou voto em separado em 7-7-2009. 
NÃO DELIBERADO. 22 – PROJETO DE LEI Nº 
2.538/07 – da Sra. Sandra Rosado – que “institui o 
Programa Nacional para o Fortalecimento da Minera-
ção de Pequeno Porte – Pronamin e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. Vista ao 
Deputado Bernardo Ariston em 10-12-2008. RETIRA-
DO DE PAUTA A REQUERIMENTO DOS DEPUTA-
DOS JAIRO CARNEIRO E GUILHERME CAMPOS. 
23 – PROJETO DE LEI Nº 2.795/08 – do Sr. Pompeo 
de Mattos – que “proíbe a comercialização de capa-
cetes para ocupantes de motocicletas e similares com 
prazo de validade inferior à 10 anos”. RELATORA: 
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. PARECER: pela 
rejeição. NÃO DELIBERADO. 24 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.349/09 – do Sr. João Dado – que “dispõe sobre 
a obrigatoriedade de as fábricas de produtos que con-
tenham látex gravar em suas embalagens advertência 
sobre a presença dessa substância”. RELATORA: 
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 25 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.581/07 – do Sr. Walter Brito Neto – que “dis-
põe sobre a criação de Área de Livre Comércio (ALC) 
no município de Campina Grande, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: 
pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 26 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.771/08 – do Sr. Marcelo Ortiz – que “regula-
menta a atividade de entrega de mercadorias por meio 
de bicicleta”. RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 27 – PROJETO DE LEI Nº 3.470/08 – do 
Sr. Dr. Talmir – que “institui o Programa Empresa Cons-
ciente, com a concessão de incentivos fiscais do Im-
posto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ”. RE-
LATOR: Deputado NELSON GOETTEN. PARECER: 
pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 28 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.534/08 – do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de constar, 
em cardápios e cartas de bebidas de bares, restau-
rantes, lanchonetes e similares, informação sobre as 
penalidades aplicáveis ao motorista que consumir be-

bida alcoólica”. RELATOR: Deputado RENATO 
MOLLING. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE 
PAUTA PELO AUTOR. 29 – PROJETO DE LEI Nº 
2.074/07 – do Sr. William Woo – que “dispõe sobre a 
obrigação dos postos de gasolina, hipermercados, 
empresas vendedoras ou distribuidoras de óleo de 
cozinha e estabelecimentos similares de manter es-
truturas destinadas à coleta de óleo de cozinha usado 
e dá outras providências”. (Apensados: PLs nºs 
2.075/2007, 2.116/2007, 2.076/2007, 2.115/2007 e 
4.015/2008). RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRA-
DE. PARECER: pela aprovação deste e dos PLs nºs 
2.075/2007, 2.076/2007, 4.015/2008, 2.116/2007 e 
2.115/2007, apensados, com substitutivo. RETIRADO 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO OSÓ-
RIO ADRIANO. 30 – PROJETO DE LEI Nº 2.542/07 
– do Sr. José Genoíno – que “dispõe sobre a Atividade 
de Inteligência Privada e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARE-
CER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 
31 – PROJETO DE LEI Nº 4.585/09 – do Sr. Carlos 
Bezerra – que “dispõe sobre a posse e a comerciali-
zação de gás pimenta e similares e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 
PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 32 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.599/09 – do Sr. Roberto Alves 
– que “torna obrigatória a contratação de nutricionistas 
para supermercados e varejo de alimentos em todo o 
território brasileiro”. RELATOR: Deputado GUILHERME 
CAMPOS. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERA-
DO. ENCERRAMENTO: Em razão do início da Ordem 
do Dia no Plenário da Câmara, atendendo ao Art. 46, 
§ 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
às onze horas e quarenta e seis minutos, o Primeiro 
Vice-Presidente no exercício da Presidência, Deputa-
do Dr. Ubiali, encerrou os trabalhos, antes porém con-
vocou Reunião Deliberativa Ordinária para o dia vinte 
e oito de outubro, às nove horas e trinta minutos no 
Plenário 5. E, para constar, eu          , Anamélia Lima 
Rocha M. Fernandes, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo pelo Pri-
meiro Vice-Presidente no exercício da Presidência, 
Deputado Dr. Ubiali          , e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. O interior 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 37ª Reunião Ordinária, realizada em 21 
de outubro de 2009.
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Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia 
vinte e um de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Finanças e Tributação, no Plenário 
Deputado Mussa Demes (Plenário nº 4) do Anexo II 
da Câmara dos Deputados, sob a presidência alter-
nadamente dos Deputados Vignatti, Presidente e 
Luiz Carlos Hauly, 2º Vice-Presidente; e com a pre-
sença dos senhores Deputados Aelton Freitas, Alfredo 
Kaefer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, 
Ciro Pedrosa, Geraldinho, Gladson Cameli, Guilherme 
Campos, Ilderlei Cordeiro, João Dado, João Pizzolatti, 
Júlio Cesar, Luiz Carreira, Manoel Junior, Marcelo Cas-
tro, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricar-
do Barros, Vicentinho Alves, Virgílio Guimarães e Wil-
son Santiago (Titulares); João Bittar, João Magalhães, 
José Carlos Aleluia, Leonardo Quintão, Osmar Júnior, 
Tonha Magalhães, Vital do Rêgo Filho e Zonta (Su-
plentes). Compareceu também a Deputada Manuela 
D’ávila, como não-membro. Deixaram de comparecer 
os Deputados Antonio Palocci, Armando Monteiro, 
Eduardo Amorim, Julio Semeghini, Rodrigo Rocha 
Loures e Silvio Costa. Justificaram ausência os Depu-
tados Félix Mendonça, em virtude de compromisso 
político-partidário e Ricardo Berzoini, por estar exer-
cendo a função de Presidente do Partido dos Traba-
lhadores – PT. O Deputado Virgílio Guimarães justificou 
ausência na reunião do dia 14 de outubro de 2009, em 
virtude de compromisso político-partidário. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou em apreciação a ata da 
36ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 14 de 
outubro, cujas cópias foram distribuídas aos membros. 
Em seguida, por solicitação do Deputado Aelton Freitas, 
foi dispensada a leitura da ata e, não havendo quem 
quisesse discuti-la, para possíveis retificações, foi apro-
vada, unanimemente, a ata da 36ª Reunião Ordinária 
Deliberativa. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou 
aos senhores membros as designações efetuadas em 
14 de outubro, cujas cópias foram entregues na presen-
te reunião: ao Deputado Aelton Freitas, o PL nº 5.550/09 
e o PL nº 5.919/09; ao Deputado Andre Vargas, o PL nº 
1.786/07 e o PL nº 4.455/08; ao Deputado Antonio Pa-
locci, o PL nº 2.825/03; ao Deputado Arnaldo Madeira, 
o PL nº 4.413/08, o PL nº 4.696/09, o PL nº 4.724/09, 
o PL nº 4.741/09 e o PL nº 6.045/09; ao Deputado Edu-
ardo Amorim, o PL nº 3.037/08 e o PL n º 6.095/09; ao 
Deputado Geraldinho, o PL nº 5.134/09; ao Deputado 
Guilherme Campos, o PL nº 4.719/09, o PL nº 4.723/09 
e o nº 4.736/09; ao Deputado João Dado, o PL nº 1.217/07, 
o PL nº 1.528/07 e o PL nº 4.710/09; ao Deputado Julio 
Semeghini, o PL nº 5.352/09; ao Deputado Luiz Carlos 
Hauly, o PL nº 4.721/09; ao Deputado Manoel Junior, o 
PL nº 3.077/00 e o PL nº 4.735/09; ao Deputado Pedro 

Eugênio, o PL nº 4.709/09 e o PL nº 4.722/09; e ao 
Deputado Rodrigo Rocha Loures, o PL nº 1.754/07. 
Comunicou também, aos senhores membros que a 
Presidência da Câmara encaminhou à Comissão de 
Finanças e Tributação cópia do Relatório Final da Co-
missão Especial destinada ao exame e à avaliação da 
crise econômico-financeira, especificamente no que 
diz respeito à repercussão no sistema financeiro e 
mercado. A íntegra da correspondência encontra-se 
na Secretaria da Comissão. Os Deputados que quei-
ram podem solicitar cópia. O presidente lembrou aos 
membros que, conforme cronograma divulgado pela 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização do Congresso Nacional, encerra-se no 
dia 4 de novembro, o prazo para apresentação de 
emendas à Lei Orçamentária Anual para 2010 (Proje-
to de Lei nº 46/09 Congresso Nacional). Comunicou 
ainda, que diante disso, a Secretaria da Comissão de 
Finanças e Tributação receberá sugestões de emendas 
dos senhores membros até o próximo dia 27 de outu-
bro, terça-feira, para deliberação na reunião ordinária 
da comissão, do dia 28 de outubro, quarta-feira. O De-
putado Virgílio Guimarães usou da palavra para mani-
festar-se acerca do tema “gestão tributária nos muni-
cípios”, reportando-se à memória do Deputado Max 
Rosenmann, que já naquela época discutia o referido 
tema. O Presidente colocou-se à disposição para tra-
tar do assunto junto à presidência da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional, tendo em vista que se trata de 
assunto recorrente nesta comissão. ORDEM DO DIA: 
O Presidente distribuiu cópia aos senhores membros 
de decisão proferida por aquela Presidência no Recur-
so nº 298/09, interposto pelo Deputado Guilherme 
Campos contra decisão tomada pela Presidência da 
Comissão de Finanças e Tributação em Questão de 
Ordem apresentada na Reunião Deliberativa do dia 26 
de agosto, relativamente a procedimentos adotados 
quando da inversão de pauta ocorrida naquela data, 
conforme transcrição a seguir: “Passo a decidir. O art. 
47 do Regimento Interno estabelece que “O Presiden-
te da Comissão Permanente organizará a Ordem do 
Dia de suas reuniões ordinárias e extraordinárias, de 
acordo com os critérios fixados no Capítulo IX do Tí-
tulo V”, que cuida do instituto da “preferência” (artigos 
159 e 160 do RICD). Por seu turno, o art. 50 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados estabelece, 
especificamente, a ordem dos trabalhos a serem ob-
servados pelas comissões. Não é demais rememorar 
sua dicção: Art. 50. Os trabalhos das Comissões serão 
iniciados com a presença de, pelo menos, metade de 
seus membros, ou com qualquer número, se não hou-
ver matéria sujeita a deliberação ou se a reunião se 
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destinar a atividades referidas no inciso III, alínea a, 
deste artigo, e obedecerão à seguinte ordem: I – dis-
cussão e votação da ata da reunião anterior; II – ex-
pediente: a) sinopse da correspondência e outros do-
cumentos recebidos e da agenda da Comissão; b) 
comunicação das matérias distribuídas aos Relatores; 
(Alínea adaptada aos termos da Resolução n° 58, de 
1994) III – Ordem do Dia: a) conhecimento, exame ou 
instrução de matéria de natureza legislativa, fiscaliza-
tória ou informativa, ou outros assuntos da alçada da 
Comissão; b) discussão e votação de requerimentos 
e relatórios em geral: c) discussão e votação de pro-
posições e respectivos pareceres sujeitos à aprovação 
do Plenário da Câmara; d) discussão e votação de 
projetos de lei e respectivos pareceres que dispensa-
rem a aprovação do Plenário da Câmara. § 1º Essa 
ordem poderá ser alterada pela Comissão, a requeri-
mento de qualquer de seus membros, para tratar de 
matéria em regime de urgência, de prioridade ou de 
tramitação ordinária, ou ainda no caso de compareci-
mento de Ministro de Estado ou de qualquer autorida-
de, e de realização de audiência pública. § 2º Para 
efeito do quorum de abertura, o comparecimento dos 
Deputados verificar-se-á pela sua presença na Casa, 
e do quorum de votação por sua presença no recinto 
onde se realiza a reunião. § 3º O Deputado poderá 
participar, sem direito a voto, dos trabalhos e debates 
de qualquer Comissão de que não seja membro. É de 
se notar, de plano, que, no tocante às Comissões, o 
legislador regimental não fez expressa alusão a reque-
rimento de inversão de pauta ou de preferência, limi-
tando-se a regular a possibilidade de alteração da 
ordem de seus trabalhos, ex vi do supracitado § 1º do 
art. 50. No âmbito do Plenário, o requerimento de in-
versão de pauta serve para alteração da ordem das 
matérias contidas nos incisos do art. 83 do RICD. Nes-
se mesmo ambiente, o requerimento de preferência 
presta-se a viabilizar a primazia na votação ou discus-
são de proposição sobre as de um mesmo grupo. Des-
sa feita, embora seja recomendável que as Comissões 
observem nos seus trabalhos as normas atinentes ao 
funcionamento do Plenário, não há como afirmar que 
houve mácula no procedimento que possibilitou a al-
teração da Pauta da Comissão de Finanças e Tributa-
ção, ocorrido na Reunião de 26 de agosto passado. 
Adicione-se que os argumentos aqui expostos não 
discrepam do raciocínio que norteou a decisão prola-
tada na Questão de Ordem nº 46, de 2007. Posto isso, 
conheço do recurso nº 298, de 2009, para, no mérito, 
negar-lhe provimento, porquanto o procedimento ques-
tionado não se afigura ilícito, visto que albergado pelo 
§ 1º do art. 50 do Regimento Interno. Publique-se. 
Oficie-se. Em 15-10-2009 Michel Temer Presidente”. 

O Presidente comunicou que atendendo a pedido da 
Comissão de Educação e Cultura, apresentou um 
adendo ao Requerimento nº 198/09, de sua autoria, 
para inclusão de mais dois convidados: representantes 
da Associação Nacional de Educação Católica do Bra-
sil – ANEC; e da Associação Brasileira de Instituições 
Evangélicas – ABIEC, na Audiência Pública Conjunta 
com a Comissão de Educação e Cultura, que aconte-
cerá no próximo dia 27/10. Em seguida, indagou aos 
membros se havia alguma objeção. Não havendo ob-
jeções, ficou deliberado pela referida inclusão. Logo 
após, o Presidente anunciou que havia sobre a mesa 
requerimentos de inversão de pauta dos itens 11 e 26. 
O Presidente saudou a presença da senhora Marcela 
Rodrigues, Diretora de Relações Institucionais da União 
Nacional dos Estudantes – UNE. A seguir, o Presiden-
te passou a Presidência ao Deputado Luiz Carlos Hauly, 
2º Vice-Presidente, nos termos regimentais, que fez a 
leitura do REQUERIMENTO – do Sr. Vignatti – para 
que “seja apreciado preferencialmente, o item 11, nos 
termos regimentais”. O Deputado Virgílio Guimarães 
solicitou a palavra para justificar a sua retirada da reu-
nião em virtude do lançamento do PAC nas cidades 
históricas e comunicar que o Deputado João Maga-
lhães seria co-autor do Requerimento nº 217/09 de 
sua autoria. O Presidente Luiz Carlos Hauly solicitou 
a co-autoria do requerimento. Encaminharam favora-
velmente a matéria os Deputados Vignatti, pelo PT, e 
João Dado, pelo PDT. O Deputado José Carlos Aleluia 
encaminhou contrariamente. O Deputado Wilson San-
tiago fez orientação de bancada, como Vice-Líder do 
Governo; o Deputado Pedro Eugênio fez orientação 
de bancada, favoravelmente, pelo PT; e o Deputado 
Arnaldo Madeira, encaminhou contrariamente, pelo 
PSDB. Em votação, aprovado, o requerimento, contra 
os votos dos Deputados Alfredo Kaefer, Arnaldo Ma-
deira, Guilherme Campos e José Carlos Aleluia que 
solicitou verificação de votação: Procedida a chamada 
nominal, obteve-se o seguinte resultado: 09 votos fa-
voráveis, 1 voto contrário, e 1 abstenção. Votaram fa-
voravelmente ao requerimento os senhores membros 
titulares: Aelton Freitas, Geraldinho, João Dado, Ma-
noel Junior, Marcelo Castro, Pedro Eugênio, Pepe Var-
gas e Vignatti e o senhor membro suplente: João Ma-
galhães. Votou contrariamente ao requerimento o se-
nhor membro suplente José Carlos Aleluia. O Depu-
tado Luiz Carlos Hauly absteve-se. Em virtude da 
evidente falta de quorum o Presidente, Deputado Luiz 
Carlos Hauly, encerrou a reunião. 1) REQUERIMENTO 
Nº 216/09 – do Sr. Guilherme Campos – para que se-
jam convidados a participar de Audiência Pública o 
Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Guido Mantega; o 
Secretário da Receita Federal do Brasil, Sr. Otacílio 
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Cartaxo; e o Secretário do Tesouro Nacional, Sr. Arno 
Augustin, a fim de prestarem esclarecimentos sobre a 
determinação do Ministério da Fazenda à Receita Fe-
deral do Brasil para que suspenda parte da devolução 
do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), que de-
veria ser restituído entre junho e dezembro do corren-
te ano, devido a problemas de caixa e queda de arre-
cadação. Não deliberado em virtude do encerramento 
da reunião. 2) REQUERIMENTO Nº 217/09 – dos Srs. 
Virgílio Guimarães, João Magalhães e LuiZ Carlos 
Hauly – para que seja realizado Seminário conjunto 
com a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, com a presença do Ministro de Es-
tado do Trabalho e Emprego, Sr. Carlos Lupi; do Minis-
tro de Estado da Previdência Social, Sr. José Pimentel; 
do Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Guido Mantega; 
do Presidente da Confederação Nacional de Serviços, 
Sr. Luigi Nesse; e do Secretário de Trabalho do Muni-
cípio de São Paulo, Sr. Marcos Cintra, a fim de debater 
a proposta de substituição do recolhimento do INSS 
das empresas sobre a folha de pagamento por uma 
contribuição de 0,50% sobre a movimentação finan-
ceira. Não deliberado em virtude do encerramento da 
reunião. 3) PROJETO DE LEI Nº 3.918-A/08 – do Se-
nado 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. PARECER: pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária. Não delibera-
do em virtude do encerramento da reunião. 4) 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. 5) PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/07 – do Sr. 
Vander Loubet – que “altera a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, para suspender temporariamente o pagamen-
to das dívidas, assumidas com a União, dos Municípios 
que se encontrem em situação de emergência ou em 
estado de calamidade pública”. (Apensado: PLP nº 
290/08). RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do PLP nº 249/07 e do PLP 

nº 290/08, apensado, e, no mérito, pela aprovação do 
PLP nº 249/07 e do PLP nº 290/08, apensado, com 
Substitutivo. Não deliberado em virtude do encerra-
mento da reunião. 6) PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 277/8 – da Sra. Luciana Genro e outros 
– que “regulamenta o inciso VII do art. 153 da Consti-
tuição Federal (Imposto sobre Grandes Fortunas)”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
ria e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. Não 
deliberado em virtude do encerramento da reunião. 7) 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 408/08 – do 
Sr. Dr. Talmir – que “modifica o art. 17 da Lei nº 4.320, 
de 17 de março de 2008, para ampliar as exigências 
para a concessão de subvenções sociais”. RELATOR: 
Deputado JOÃO PAULO CUNHA. PARECER: pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária e, no mérito, pela aprovação. Não deliberado em 
virtude do encerramento da reunião. 8) PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.587/09 – do Sr. Miro 
Teixeira – que “susta os efeitos do Item 9.1 do Acórdão 
nº 2.731/2008 – TCU, exarado nos autos do Processo 
TC nº 017.177/2008-2, mediante o qual aquele Tribunal 
firma ‘o entendimento de que a expressão recursos 
públicos a que se refere o art. 3º, caput, da Lei nº 
8.958, de 1994, que abrange não apenas os recursos 
financeiros aplicados nos projetos executados com 
fundamento na citada lei, mas também toda e qualquer 
receita auferida com a utilização de recursos humanos 
e materiais das Instituições Federais de Ensino Supe-
rior (...) ‘ “. RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. PA-
RECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião. 9) PROJETO DE LEI Nº 4.512-A/04 – do Sr. Vi-
centinho – que “institui Programa de Alimentação para 
os Trabalhadores Rurais”. (Apensado: PL nº 1.298/07). 
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: obriga as empresas e 
empregadores rurais a fornecerem café da manhã e 
almoço aos trabalhadores rurais. RELATOR: Deputado 
GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela incompatibi-
lidade e inadequação financeira e orçamentária do 
Projeto, do PL nº 1.298/07, apensado, e do Substitu-
tivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público. Não deliberado em virtude do encer-
ramento da reunião. 10) PROJETO DE LEI Nº 5.426-
A/05 – do Sr. Eduardo Sciarra – que “autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal 
do Oeste do Paraná, e dá outras providências”. (Apen-
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sado: PL nº 6.033/05). RELATOR: Deputado PEDRO 
EUGÊNIO. PARECER: pela incompatibilidade e ina-
dequação financeira e orçamentária do PL nº 5.426/05 
e do PL nº 6.033/05, apensado, e do Substitutivo da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público. Não deliberado em virtude do encerramento 
da reunião. 11) PROJETO DE LEI Nº 3.931-B/08 – do 
Poder Executivo (MSC nº 601/08) – que “reconhece a 
responsabilidade do Estado brasileiro pela destruição, 
no ano de 1964, da sede da União Nacional dos Es-
tudantes – UNE, localizada no Município do Rio de 
Janeiro, e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado VIGNATTI. PARECER: pela compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária do Projeto e da 
emenda da Comissão de Educação e Cultura. Não 
deliberado em virtude do encerramento da reunião. 12) 
PROJETO DE LEI Nº 1.568-A/07 – do Senado Fede-
ral (PLS nº 99/03) – que “dispõe sobre requisitos para 
a concessão, por instituições públicas, de financiamen-
to, crédito e benefícios similares”. EXPLICAÇÃO DA 
EMENTA: proíbe a concessão de financiamento, por 
parte do poder público, à pessoa jurídica que empre-
gue menores em trabalho noturno, perigoso ou insa-
lubre, descumprindo o art. 7º, inciso XXXIII da Cons-
tituição Federal de 1988. RELATOR: Deputado JOÃO 
DADO. PARECER: incluindo a manifestação à emenda 
apresentada ao Substitutivo do relator, pela não impli-
cação da matéria com aumento ou diminuição da re-
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária do Projeto, da emenda da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e da emenda apre-
sentada ao Substitutivo do relator da CFT e, no méri-
to, pela aprovação do Projeto e da emenda da CTASP, 
com Substitutivo, e pela rejeição da emenda ao Subs-
titutivo do relator da CFT. Não deliberado em virtude 
do encerramento da reunião. 13) PROJETO DE LEI 
Nº 7.254-A/06 – do Sr. Ronaldo Caiado – que “altera 
a exigibilidade bancária para aplicação em crédito ru-
ral”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: eleva para 30% (trin-
ta por cento) a aplicação em crédito rural incidente 
sobre a média diária dos depósitos à vista das institui-
ções financeiras. RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e da Emenda da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural e, no mérito, pela rejeição do 
Projeto e da Emenda da CAPADR. Não deliberado em 
virtude do encerramento da reunião. 14) PROJETO 
DE LEI Nº 2.097-A/07 – do Sr. Antonio Carlos Maga-
lhães Neto – que “acrescenta parágrafo ao artigo 16 

da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, que dispõe 
sobre a Contribuição para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico e a Contribuição para o Financiamento da Segu-
ridade Social incidentes sobre a importação de bens 
e serviços e dá outras providências”. EXPLICAÇÃO 
DA EMENTA: autoriza a pessoa jurídica que optar pelo 
sistema de tributação com base no lucro presumido 
ou arbitrado a utilizar o crédito de importação para pa-
gamento de outros impostos federais. RELATOR: De-
putado PEPE VARGAS. PARECER: pela inadequação 
financeira e orçamentária. Não deliberado em virtude 
do encerramento da reunião. 15) PROJETO DE LEI 
Nº 6.497-A/06 – do Sr. Luiz Bittencourt – que “conce-
de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
a máquinas, aparelhos, instrumentos e acessórios de 
uso agrícola”. (Apensado: PL nº 6.983/06). RELATOR: 
Deputado ZONTA. PARECER: pela incompatibilidade 
e inadequação financeira e orçamentária do PL nº 
6.497/06, do PL nº 6.983/06, apensado, e do Substi-
tutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural. Não deliberado em 
virtude do encerramento da reunião. 16) PROJETO 
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 imóvel e dá ou-
tras providências’, para impedir que os idosos de bai-
xa renda sejam discriminados na contratação de se-
guro habitacional incidente sobre a aquisição da casa 
própria”. (Apensados: PL’s nºs 772/07 e 778/07). RE-
LATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira e orça-
mentária PL nº 771/07, dos PL’s nºs 772/07 e 778/07, 
apensados, e do Substitutivo da Comissão de Segu-
ridade Social e Família; e, no mérito, pela rejeição do 
PL nº 771/07, dos PL’s nºs 772/07 e 778/07, apensa-
dos, e do Substitutivo da CSSF. Não deliberado em 
virtude do encerramento da reunião. 17) PROJETO 
DE LEI Nº 1.043-A/03 – do Sr. Bernardo Ariston – que 
“dispõe sobre os fundamentos e a política do agrotu-
rismo ou turismo rural e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. PARECER: pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orça-
mentária. Não deliberado em virtude do encerramento 
da reunião. 18) PROJETO DE LEI Nº 3.254-A/04 – do 
Sr. Geraldo Resende – que “acrescenta inciso ao art. 
2º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993”. EX-
PLICAÇÃO DA EMENTA: inclui profissionais de assis-
tência social nos Programas de Saúde da Família do 
Ministério da Saúde. RELATOR: Deputado PEPE VAR-
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GAS. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Seguridade Social e Família. Não de-
liberado em virtude do encerramento da reunião. 19) 
PROJETO DE LEI Nº 4.449-A/04 – da Sra. Marinha 
Raupp – que “estabelece regras para a renegociação 
e o alongamento das dívidas das micro e das peque-
nas empresas, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado ANTONIO PALOCCI. PARECER: pela in-
compatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto e pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária da emenda da Co-
missão de Desenvolvimento, Econômico, Indústria e 
Comércio e das Emendas nºs 1/05, 1/07, 2/07, 3/07 e 
4/07 apresentadas na Comissão de Finanças e Tribu-
tação. Não deliberado em virtude do encerramento da 
reunião. 20) PROJETO DE LEI Nº 6.865-A/06 – do Sr. 
Vicentinho – que “dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social para População Negra 
– SNHISPN, cria o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social para População Negra – FNHISPN e 
institui o Conselho Gestor do FNHISPN”. RELATOR: 
Deputado SILVIO COSTA. PARECER: pela incompa-
tibilidade e inadequação financeira e orçamentária. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião. 21) PROJETO DE LEI Nº 488-A/07 – do Sr. Edi-
nho Bez – que “reduz a 0 (zero) as alíquotas da con-
tribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes 
sobre as receitas decorrentes da venda de carvão co-
que nacional”. RELATOR: Deputado ARNALDO MA-
DEIRA. PARECER: pela adequação financeira e orça-
mentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de 
Minas e Energia e, no mérito, pela rejeição do Projeto 
e do Substitutivo da CME. Não deliberado em virtude 
do encerramento da reunião. 22) PROJETO DE LEI 
Nº 491-B/07 – do Sr. Aelton Freitas – que “altera o in-
ciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro 
de 1989, incluindo, na região do semi-árido, os muni-
cípios do Estado de Minas Gerais inseridos na área 
de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nor-
deste (ADENE)”. RELATOR: Deputado JOÃO MAGA-
LHÃES. PARECER: pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária do Projeto, da emen-
da da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e 
de Desenvolvimento Regional e do Substitutivo da Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio e, no mérito, pela aprovação do Projeto, da 
emenda da CAINDR, com Substitutivo, e pela rejeição 
do Substitutivo da CDEIC. Não deliberado em virtude 

do encerramento da reunião. 23) PROJETO DE LEI 
Nº 1.955-A/07 – da Sra. Solange Almeida – que “acres-
centa o inciso XVIII ao artigo 20 da Lei nº 8.036, de 
1990, para permitir a penhora do saldo da conta do 
FGTS a fim de garantir cumprimento de pensão ali-
mentícia”. RELATOR: Deputado GUILHERME CAM-
POS. PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
rejeição. Não deliberado em virtude do encerramento 
da reunião. 24) PROJETO DE LEI Nº 2.614/07 – do 
Sr. João Dado – que “dispõe sobre a isenção do Im-
posto sobre Produtos industrializados (IPI) incidente 
sobre veículos adquiridos por fiscais de administrações 
tributárias federal, estaduais, distrital e municipais, nas 
condições que estabelece”. RELATOR: Deputado JOÃO 
PAULO CUNHA. PARECER: pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária. Não delibera-
do em virtude do encerramento da reunião. 25) PRO-
JETO DE LEI Nº 3.266/08 – do Sr. Dr. Adilson Soares 
– que “dispõe sobre a criação das sociedades segu-
radoras especializadas em microsseguros, dos corre-
tores de seguros especializados e dá outras providên-
cias”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: para comercializa-
ção de planos de microsseguros, cujos prêmios men-
sais não ultrapassem o valor de R$ 40,00 (quarenta 
reais). RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. PA-
RECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo. Não deliberado em virtude do encer-
ramento da reunião. 26) PROJETO DE LEI Nº 3.866/08 
– do Sr. Valdir Colatto – que “altera o art. 5º, da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996”. EXPLICAÇÃO DA 
EMENTA: estabelece que o pagamento do imposto de 
renda devido pela pessoa jurídica deverá ser feito até 
o último dia útil do trimestre subsequente período de 
apuração. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela rejeição. Não deliberado em virtude 
do encerramento da reunião. ENCERRAMENTO: Em 
virtude da falta de quorum, o Presidente encerrou os 
trabalhos às onze horas e dezoito minutos, antes po-
rém, convocando os senhores parlamentares para 
Reunião de Audiência Pública Conjunta com a Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação do Congresso Nacional, e com a participação 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, destinada a tratar do Anexo V da Proposta 
Orçamentária Anual para 2010, às 10 horas de ama-
nhã, quinta-feira, dia 22 de outubro, no Plenário nº 06. 
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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 MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 34ª Reunião De Audiência Pública Or-
dinária, realizada em 20 de outubro de 2009. 

Às quatorze horas e vinte e sete minutos do dia 
vinte de outubro de dois mil e nove, no plenário oito 
do Anexo dois da Câmara dos Deputados, reuniu-
se em audiência pública ordinária a Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sob 
a presidência do Deputado Marcos Montes, Primeiro-
Vice-Presidente, com a finalidade de discutir o tema 
“Construção de Pequenas Usinas Hidrelétricas nos 
Municípios de Bueno Brandão-MG, Tocos do Mogi-
MG, Munhoz-MG e Socorro-SP”, objeto de requeri-
mento aprovado na Comissão. Registraram presença 
os Senhores Deputados Marcos Montes e Leonardo 
Monteiro – Vice-Presidentes; Antonio Feijão, Fernan-
do Marroni, Homero Pereira, Luiz Carreira e Paulo 
Teixeira – Suplentes. Compareceram também como 
não-membros os Deputados Ademir Camilo, Edmar 
Moreira, Guilherme Campos, Ricardo Tripoli, Roberto 
Santiago e Vanderlei Macris. Deixaram de comparecer 
os Deputados Antonio Carlos Mendes Thame, Antônio 
Roberto, Gervásio Silva, Givaldo Carimbão, Jurandy 
Loureiro, Marina Maggessi, Mário de Oliveira, Rebec-
ca Garcia, Roberto Rocha, Rodovalho, Sarney Filho e 
Zé Geraldo. Justificou a ausência o Deputado Roberto 
Rocha. O Presidente, Deputado Marcos Montes, decla-
rou abertos os trabalhos e convidou a tomar assento 
à mesa dos trabalhos os senhores: Herculano Passos 
Júnior, Prefeito Municipal de Itu-SP; Jair Asbahr, Prefei-
to Municipal de Bueno Brandão-MG; José Fernandes 
Franco, Diretor do Hotel Parque dos Sonhos (Bueno 
Brandão-SP) e do Hotel Campos dos Sonhos (Socorro-
SP); Israel Henrique Waligora, Diretor Socioambiental 
da Abeta – Associação das Empresas de Ecoturismo 
e Turismo de Aventura (São Paulo-SP); e Alan de Al-
varenga Menezes, Diretor da TocTao Engenharia Ltda. 
O Presidente teceu comentários sobre os objetivos da 
reunião, cientificou os palestrantes acerca dos pro-
cedimentos regimentais e, antes de conceder-lhes a 
palavra, registrou a presença de prefeitos, vereadores 
e outras autoridades de municípios interessados no 
tema da reunião de audiência pública. Encerradas as 
exposições, iniciaram-se os debates, oportunidade em 

que arguíram os palestrantes os Deputados Ricardo 
Tripoli, Roberto Santiago, Vanderlei Macris e o Presi-
dente, Deputado Marcos Montes. Em continuidade aos 
debates, o Presidente concedeu a palavra aos Senho-
res Marcos José Lomonico, Hilário Piffer Júnior, Paulo 
Miotta, Luciano Tanigushi, Juzemildo Silva, Júnior Sar-
tori, Célio de Faria Santos, Gerson Augusto Silveira e 
Aparecido Hojaij, que assistiam ao evento. Antes de 
encerrar os trabalhos, o Presidente concedeu a pala-
vra aos expositores, para suas considerações finais. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 
a presença de parlamentares, palestrantes e demais 
participantes e encerrou a reunião às dezesseis horas 
e cinquenta e seis minutos. E, para constar, eu,         , 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei a 
presente Ata, cujo arquivo de áudio passa a integrá-la, 
que, por ter sido lido e aprovada, será assinada pelo 
Deputado Marcos Montes         e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 35ª Reunião Audiência Pública Ordiná-
ria, realizada em 21 de outubro de 2009

Às oito horas e cinquenta e oito minutos do dia 
vinte e um de outubro de dois mil e nove, no plená-
rio dois do Anexo dois da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se em audiência pública ordinária a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
sob a presidência alternada dos Deputados Arnaldo 
Jardim e Jorge Khoury, com a finalidade de debater 
questões relativas à Política Nacional de Resíduos Só-
lidos, objeto de requerimento aprovado na Comissão. 
Registraram presença os Senhores Deputados Marcos 
Montes, Jurandy Loureiro e Leonardo Monteiro – Vice-
Presidentes; André de Paula, Antonio Carlos Mendes 
Thame, Antônio Roberto, Edson Duarte, Gervásio 
Silva, Givaldo Carimbão, Jorge Khoury, Paulo Piau, 
Rebecca Garcia e Sarney Filho – Titulares; Antonio 
Feijão, Arnaldo Jardim, Fernando Gabeira, Fernando 
Marroni, Luiz Carreira, Moreira Mendes, Nilson Pinto 
e Paulo Teixeira – Suplentes. Compareceram também 
como não-membros os Deputados Colbert Martins, Dr. 
Nechar, José Carlos Aleluia, Michel Temer, Rodrigo Rol-
lemberg e Rômulo Gouveia. Deixaram de comparecer os 
Deputados Marina Maggessi, Mário de Oliveira, Roberto 
Rocha, Rodovalho e Zé Geraldo. Justificou a ausência 
o Deputado Roberto Rocha. O Deputado Arnaldo Jar-
dim declarou abertos os trabalhos e convidou a tomar 
assento à mesa dos trabalhos os senhores: Deputado 
Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados; 
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Deputado Rocha Loures, Coordenador do Grupo de 
Trabalho Clima da Frente Parlamentar Ambientalista; 
Silvano Silvério da Costa, Diretor de Ambiente Urba-
no do Ministério do Meio Ambiente; Roberto Klabin, 
Presidente da Fundação SOS Mata Atlântica; Paulo 
Eduardo Nigro, Presidente da Empresa Tetra Pak; e 
Severino Lima, representante do Movimento Nacional 
dos Catadores de Materiais Recicláveis. O Deputado 
Arnaldo Jardim teceu comentários sobre os objetivos 
da reunião, cientificou os palestrantes acerca dos pro-
cedimentos regimentais e concedeu-lhes a palavra. 
Encerradas as exposições, o Deputado Arnaldo Jar-
dim passou a presidência dos trabalhos ao Deputado 
Jorge Khoury, que iniciou os debates, oportunidade 
em que concedeu a palavra aos Deputados Rodrigo 
Rollemberg, Luiz Carreira, Dr. Nechar e Rebecca Gar-
cia. Antes de encerrar os trabalhos, o Deputado Jor-
ge Khoury concedeu a palavra aos expositores, para 
suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, 
o Deputado Jorge Khoury agradeceu a presença de 
parlamentares, palestrantes e demais participantes e 
encerrou a reunião às dez horas e cinquenta e cinco 
minutos. E, para constar, eu,          , Aurenilton Araru-
na de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, cujo 
arquivo de áudio passa a integrá-la, que, por ter sido 
lido e aprovada, será assinada pelos Deputados Ar-
naldo Jardim       e Jorge Khoury        e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 36ª Reunião Deliberativa Extraordiná-
ria, realizada em 21 de outubro de 2009. 

Às onze horas e dezesseis minutos do dia vinte e 
um de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no 
Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência do Deputado Jorge khoury, para apreciação 
de proposições. Registraram sua presença os Senhores 
Deputados Marcos Montes e Jurandy Loureiro – Vice-
Presidentes; André de Paula, Antonio Carlos Mendes 
Thame, Antônio Roberto, Edson Duarte, Gervásio 
Silva, Givaldo Carimbão, Jorge Khoury, Paulo Piau, 
Rebecca Garcia e Sarney Filho – Titulares; Antonio 
Feijão, Arnaldo Jardim, Fernando Gabeira, Fernando 
Marroni, Luiz Carreira, Moreira Mendes, Nilson Pinto, 
Paulo Roberto Pereira, Paulo Teixeira e Wandenkolk 
Gonçalves – Suplentes. Compareceram também os 
Deputados Antonio Carlos Biscaia e Celso Maldaner, 
como não-membros. Deixaram de comparecer os De-
putados Leonardo Monteiro, Marina Maggessi, Mário 

de Oliveira, Roberto Rocha, Rodovalho e Zé Geraldo. 
Justificou sua ausência o Deputado Roberto Rocha, 
Presidente, em missão oficial no exterior. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a 
Ata da 33ª Reunião Deliberativa Ordinária, realizada 
em 14-10-09. A leitura da ata foi dispensada a pedido 
do Deputado Gervásio Silva e, em votação, foi apro-
vada por unanimidade. ORDEM DO DIA: A – Reque-
rimentos: 1) – REQUERIMENTO Nº 295/09 – do Sr. 
Fernando Gabeira – que “requer a realização de Audi-
ência Pública, no dia 4 de novembro, para ouvirmos as 
posições do Governo e de Instituições da Sociedade 
Civil a serem consideradas nas negociações em cur-
so, com vistas à CoP 15, em dezembro próximo, em 
Copenhague-Dinamarca”. APROVADO. 2) – REQUERI-
MENTO Nº 296/09 – do Sr. Fernando Gabeira e outros 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
discutirmos sobre a concessão de licenciamento am-
biental para funcionamento da fábrica de fertilizantes 
das empresas multinacionais Bunge e Yara Brasil que 
será instalada em Anitápolis, Santa Catarina”. APRO-
VADO, COM ADENDO DO DEPUTADO GERVÁSIO 
SILVA PARA INCLUIR O PREFEITO DE ANITÁPOLIS 
NO ROL DOS PARTICIPANTES. B – Proposições Su-
jeitas à Apreciação do Plenário: 3) – MENSAGEM 
Nº 231/08 – do Poder Executivo – (AV nº 289/2008) 
– que “submete à consideração do Congresso Nacio-
nal proposta de cessão, ao Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, do imóvel da União, 
com área de 135.000ha, situado no Município Ribeiro 
Gonçalves, Estado do Piauí, objeto do Processo nº 
04911.000303/2004-42, destinado à implantação da 
Estação Ecológica Uruçuína”. RELATOR: Deputado AN-
DRÉ DE PAULA. PARECER: pela aprovação, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo. Vista ao Deputado 
Sarney Filho, em 16-9-2009. RETIRADA DE PAUTA, 
DE OFÍCIO. C – Proposições Sujeitas à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões: 4) – PROJETO DE 
LEI Nº 2.021/07 – do Sr. Moreira Mendes – que “altera 
o art. 12 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 
que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no 
Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal, alterado 
pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 
de agosto de 2001, que acresce e altera dispositivos 
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, das 
Leis nºs 4.504, de 30 de novembro de 1964, 8.177, de 
1º de março de 1991, e 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
PAULO TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação deste, e 
da Emenda nº 1/2008 apresentada na Comissão, com 
substitutivo. Vista ao Deputado Sarney Filho, em 1º-
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4-2009. O Deputado Marcos Montes apresentou voto 
em separado em 8-4-2009. RETIRADO DE PAUTA, 
DE OFÍCIO. 5) – PROJETO DE LEI Nº 2.831/08 – do 
Sr. Max Rosenmann – que “define as condições para 
a exploração de espécimes nativas do Euterpe edulis, 
o palmiteiro”. RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao 
Deputado Fernando Marroni, em 5-8-2009. O Depu-
tado Fernando Marroni apresentou voto em separado 
em 26-8-2009. Antes da discussão do Projeto de Lei, o 
Presidente comunicou aos membros que o prazo para 
recebimento de emendas ao substitutivo se encerra-
ria naquele dia. E esclareceu que, tendo em vista que 
a apresentação de emendas ao Substitutivo é restri-
ta a membros da CMADS, até o início da votação da 
matéria o prazo continuaria aberto. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 6) – PROJETO DE LEI 
Nº 5.442/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que “altera a Lei nº 
6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Estatuto do Índio”. RELATOR: Deputado HOMERO 
PEREIRA. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA, DE OFÍCIO. A seguir, o Presidente convidou 
os parlamentares a participarem de duas Audiências 
Públicas Conjuntas com a Comissão de Desenvol-
vimento Urbano, para debater o conceito de “Bairro 
Sustentável”. A primeira a ser realizada no dia 22/10, 
quinta-feira, às 10h, no Plenário nº 8, e a segunda, em 
continuidade, no dia 29/10, quinta-feira, às 10h, tam-
bém no Plenário nº 8. Convidou-os, também, a parti-
ciparem da Reunião Deliberativa Ordinária, a realizar-
se no dia 28/10, às 10h, no Plenário nº 2. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a 
reunião às onze horas e vinte e seis minutos e, para 
constar, eu                  , Aurenilton Araruna de Almeida, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente em exercício, Deputado 
Jorge Khoury        , e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

Em vinte e oito de outubro de dois mil e nove, 
deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
por falta de quórum. Assinaram a lista de presença 
os Deputados Marina Maggessi – Presidente; William 
Woo – Vice-Presidente; Enio Bacci – Titular; Gonzaga 
Patriota, Paes de Lira e Pinto Itamaraty – Suplentes. 
Justificaram ausência os Deputados Domingos Dutra 
e Raul Jungmann, por estarem, respectivamente, em 

missão oficial e em licença para tratamento de saúde; 
apresentaram escusas os Deputados Capitão Assu-
mção e Major Fábio. E, para constar, eu          , Kátia 
da Consolação dos Santos Viana, Secretária, lavrei 
o presente Termo. 

COMISSÃO DE TRABALHO, 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária

Ata da 38ª Reunião (Ordinária), realizada em 
21 de outubro de 2009.

Às dez horas e vinte e sete minutos do dia vinte 
e um de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência da Deputada Manuela 
d’Ávila – Vice-Presidente. Compareceram os Depu-
tados Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio 
Moraes – Vice-Presidente, Andréia Zito, Eudes Xavier, 
Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Par-
cianello, Luciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major 
Fábio, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Sil-
va, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto Santiago, Vi-
centinho e Wilson Braga – titulares; e Armando Abílio, 
Carlos Alberto Leréia, Edigar Mão Branca, Gladson 
Cameli, Ilderlei Cordeiro, João Campos, Jorginho Ma-
luly, José Carlos Aleluia, Marcio Junqueira, Maria He-
lena, Osvaldo Reis, Sebastião Bala Rocha e Vanessa 
Grazziotin – suplentes. Os Deputados Edgar Moury, 
Edinho Bez, Eduardo Barbosa e Efraim Filho apresen-
taram justificativas de falta a esta reunião. ABERTURA: 
Havendo número regimental, a Sra. Presidente decla-
rou abertos os trabalhos e colocou em votação as Atas 
da 36ª e 37ª reuniões. Dispensadas de leitura, as Atas 
foram aprovadas sem observações. A Sra. Presidente 
anunciou o tempo de dez minutos para apresentação 
de requerimentos de procedimento e passou à apre-
ciação das matérias constantes da pauta. ORDEM DO 
DIA: 1) – REQUERIMENTO Nº 280/09 – do Sr. Vicen-
tinho – que “requer a realização de audiência pública 
para discutir a matéria contida no PL nº 6.113/09 (ati-
vidades ou operações consideradas perigosas, previs-
tas na CLT)”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 
2) – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 268/08 
– do Sr. Gerson Peres – que “regula o uso dos cartões 
de pagamento de suprimento de fundos também de-
nominados cartões corporativos dos três Poderes”. 
Relator: Deputado Edinho Bez. Parecer: pela aprova-
ção, com substitutivo. O Deputado Luiz Carlos Busato 
apresentou requerimento de retirada de pauta para 
este item. Colocado em votação, o requerimento foi 
aprovado. 3) – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
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Nº 493/09 – do Sr. Antônio Carlos Mendes Thame – 
que “regulamenta o tratamento diferenciado dos pro-
dutos e serviços e de seus processos de elaboração 
e prestação em razão do impacto ambiental que cau-
sem, como princípio geral da atividade econômica na 
defesa do meio ambiente e do equilíbrio ecológico e o 
estabelecimento de critérios especiais de tributação 
com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concor-
rência para bens produtos e serviços de menor impac-
to ambiental”. Relator: Deputado Sabino Castelo Bran-
co. Parecer: pela aprovação. Concedida vista ao De-
putado Eudes Xavier. A direção dos trabalhos foi as-
sumida pelo Presidente da Comissão. 4) – PROJETO 
DE LEI Nº 1.038-B/03 – do Sr. Ricardo Izar – que 
“acrescenta inciso VIII e parágrafo único ao art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dis-
por sobre falta justificada de pais de crianças portado-
ras de deficiência física para acompanhamento de 
terapias e tratamentos médicos”, apensados os Pro-
jetos de Leis nºs 2.452/03, 1.265/03, 3.768/04, 3.799/08 
e 4.674/09. Relatora: Deputada Manuela d’Ávila. Pa-
recer: pela aprovação deste e dos Projetos de Leis nºs 
1.265/03, 2.452/03, 3.768/04, 3.799/08 e 4.674/09, 
apensados, com substitutivo. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer da relatora. 5) – PROJETO 
DE LEI Nº 4.017/04 – do Senado Federal – que “alte-
ra a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe 
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de man-
dato, cargo, emprego ou função na Administração Pú-
blica Direta, Indireta ou Fundacional e dá outras pro-
vidências, para dispor sobre viagens oficiais”. Relato-
ra: Deputada Thelma de Oliveira. Parecer: pela rejeição. 
O Deputado Márcio Junqueira apresentou requerimen-
to de adiamento de discussão da matéria por cinco 
sessões. Colocado em votação, o requerimento foi 
aprovado. 6) – PROJETO DE LEI Nº 4.556-A/08 – do 
Senado Federal – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Agência Nacional de Proteção à Criança e ao 
Adolescente”. Relatora: Deputada Gorete Pereira. Pa-
recer: pela aprovação. A Deputada Gorete Pereira 
apresentou requerimento de retirada de pauta deste 
item. Colocado em votação, o requerimento foi apro-
vado. 7) – PROJETO DE LEI Nº 30/99 – do Sr. Paulo 
Rocha – que “institui o Programa de Alfabetização de 
Trabalhadores em Empresas de Limpeza, Asseio e 
Conservação, o Fundo Nacional de Alfabetização de 
Trabalhadores em Empresas de Limpeza, Asseio e 
Conservação e dá outras providências”. Relator: De-
putado Eudes Xavier. Parecer: pela aprovação deste 
e pela rejeição do Projeto de Lei nº 4.183/01, apensa-
do. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer 

do relator. 8) – PROJETO DE LEI Nº 142/03 – do Sr. 
Aloysio Nunes Ferreira – que “revoga o parágrafo úni-
co do art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943”. Relator: Deputado Sandro Mabel. Pa-
recer: pela rejeição deste e dos Projeto de Leis nºs 
427/03, 439/03, 951/03, e 1.293/03, apensados (lido 
pelo Deptuado Fernando Nascimento). Concedida vis-
ta conjunta aos Deputados Roberto Santiago e Gore-
te Pereira. 9) – PROJETO DE LEI Nº 343/03 – do Sr. 
Paes Landim – que “altera a redação do § 2º e acres-
centa § 3º.ao art. 453, da Consolidação das Leis do 
Trabalho”. Relator: Deputado Edigar Mão Branca. Pa-
recer: pela rejeição deste e pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 3.728/08, apensado, com emenda (lido pelo 
Deputado Roberto Santiago). Em votação, foi aprova-
do unanimemente o parecer do relator. 10) – PROJE-
TO DE LEI Nº 431-A/03 – do Sr. Paes Landim – que 
“altera a redação do art. 458, da Consolidação das 
Leis do Trabalho”. Relator: Deputado Edgar Moury. 
Parecer: pela rejeição deste e do Projeto de Lei nº 
1.889/03, apensado (lido pelo Deputado Vicentinho). 
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do 
relator. 11) – PROJETO DE LEI Nº 795-A/03 – do Sr. 
Leonardo Picciani – que “dispõe sobre a regulamen-
tação da atividade profissional de Psicomotricista e 
autoriza a criação dos Conselhos Federal e Regionais 
de Psicomotricidade”. Relator: Deputado Vinicius Car-
valho. Parecer: pela aprovação. Discutiram a matéria 
os Deputados Paulo Rocha, Gorete Pereira e Pedro 
Henry. Em votação, foi rejeitado o parecer do relator. 
Aprovado o parecer contrário do Deputado Paulo Ro-
cha, designado relator do vencedor. O parecer do pri-
mitivo relator passou a constituir voto em separado. 
12) – PROJETO DE LEI Nº 2.009/03 – do Sr. Sandro 
Mabel – que “altera dispositivos da Lei nº 9.933, de 20 
de dezembro de 1999, que dispõe sobre as compe-
tências do CONMETRO e do INMETRO, institui taxa 
de serviços metrológicos e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Daniel Almeida. Parecer: pela rejei-
ção. Concedida vista à Deputada Gorete Pereira. 13) 
– PROJETO DE LEI Nº 2.669-A/03 – do Sr. Alberto 
Fraga – que “altera a Lei nº 10.486, de 04 de julho de 
2002”. Relatora: Deputada Gorete Pereira. Parecer: 
pela aprovação. O Deputado Eudes Xavier apresentou 
requerimento de retirada de pauta deste item. Coloca-
do em votação, o requerimento foi aprovado. 14) – 
PROJETO DE LEI Nº 3.098/04 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 444 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a 
livre estipulação das relações contratuais de trabalho”. 
Relator: Deputado Vicentinho. Parecer: pela rejeição. 
O Deputado Carlos Alberto Leréia, que pedira vista, 



60072 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

devolveu o projeto com manifestação escrita. O Depu-
tado Pedro Henry fez a leitura do voto em separado 
apresentado pelo Deputado Carlos Alberto Leréia. Em 
votação, foi aprovado o parecer do relator. A Deputada 
Gorete Pereira requereu verificação de votação. Pre-
cedida a votação nominal, votaram “sim” os Deputados 
Sabino Castelo Branco, Eudes Xavier, Fernando Nas-
cimento, Gladson Cameli, Mauro Nazif, Paulo Rocha, 
Roberto Santiago, Vicentinho e Wilson Braga; votaram 
“não” os Deputados Pedro Henry e Gorete Pereira; 
abstiveram-se de votar os Deputados Luciano Castro 
e Luís Carlos Busato. O parecer do relator foi aprova-
do. 15) – PROJETO DE LEI Nº 3.702-A/04 – do Sr. 
Arnaldo Faria de Sá – que “dispõe sobre a instituição 
em todos condomínios do Brasil, do treinamento de 
proteção contra incêndio, técnicas de resgate e primei-
ros socorros na forma que específica e dá outras pro-
vidências”. Relator: Deputado Milton Monti. Parecer: 
pela aprovação (lido pelo Deputado Roberto Santiago). 
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do 
relator. 16) – PROJETO DE LEI Nº 3.851/04 – do Sr. 
Eduardo Valverde – que “inclui o parágrafo 3º, no art. 
1º e o parágrafo 2º, no art. 18 da Lei nº 8.630, de 25 
de fevereiro de 1993, e dá outras providências”. Rela-
tor: Deputado Roberto Santiago. Parecer: pela apro-
vação. Em votação, foi aprovado unanimemente o pa-
recer do relator. 17) – PROJETO DE LEI Nº 4.376/04 
– do Sr. Lincoln Portela – que “altera a Lei nº 10.028, 
de 19 de outubro de 2000, para dispor sobre as infra-
ções contra as Leis de Finanças Públicas”. Relator: 
Deputado Milton Monti. Parecer: pela aprovação (lido 
pelo Deputado Eudes Xavier). Discutiram a matéria os 
Deputados Pedro Henry e Vicentinho. O Deputado 
Jorginho Maluly, no uso da palavra, solicitou a inter-
venção da Comissão no processo negociação da gre-
ve dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal e 
a Deputada Gorete Pereira sugeriu que um grupo de 
parlamentares fosse até a sede daquele órgão para 
mediar o conflito. O Sr. Presidente, em atendimento às 
solicitações, formou o grupo com os Deputados Jorgi-
nho Maluly, Luiz Carlos Busato, Gorete Pereira, Vicen-
tinho, Pedro Henry, Fernando Nascimento e Sabino 
Castelo Branco para, em diligência à Caixa Econômi-
ca Federal, buscar informações e tentar encontrar for-
mas de encerrar, o mais rápido possível, a greve dos 
trabalhadores daquele órgão. Dando continuidade à 
apreciação da matéria, o Sr. Presidente colocou em 
votação o parecer do relator, que foi rejeitado. Foi apro-
vado unanimemente o parecer contrário do Deputado 
Pedro Henry, designado relator do vencedor. O parecer 
do primitivo relator passou a constituir voto em sepa-
rado. 18) – PROJETO DE LEI Nº 6.401/05 – do Sr. 
Severiano Alves – que “cria o Grupo de Atividades de 

Autônomos”. Relator: Deputado Paulo Rocha. Parecer: 
pela aprovação deste e do Projeto de Lei nº 3.505/08, 
apensado, com substitutivo. O Deputado Fernando 
Nascimento, que pedira vista, devolveu o projeto sem 
manifestação. Em votação, foi aprovado unanimemen-
te o parecer do relator. 19) – PROJETO DE LEI Nº 
912/07 – da Sra. Sandra Rosado – que “regulamenta 
a profissão de Arqueólogo e dá outras providências”. 
Relatora: Deputado Andréia Zito. Parecer: pela apro-
vação, com emendas. Concedida vista conjunta aos 
Deputados Fernando Nascimento e Pedro Henry. 20) 
– PROJETO DE LEI Nº 2.130/07 – do Sr. Edgar Mou-
ry – que “acresce o inciso VI ao art. 789-B da CLT, 
instituído pela Lei nº 10.537, de 27 de agosto de 2002, 
que alterou os arts. 789 e 790, da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, sobre custas e emolumentos 
da Justiça do Trabalho, e acrescentou os arts. 789-A, 
789-B, 790-A e 790-B”. Relator: Deputado Sabino Cas-
telo Branco. Parecer: pela aprovação. Concedida vista 
ao Deputado Fernando Nascimento. 21) – PROJETO 
DE LEI Nº 2.476/07 – do Sr. Edmilson Valentim – que 
“acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Traba-
lho, para dispor sobre a garantia no emprego durante 
e após as férias”. Relatora: Deputada Thelma de Oli-
veira. Parecer: pela aprovação. O Deputado João Cam-
pos apresentou requerimento de retirada de pauta 
deste item. Colocado em votação, o requerimento foi 
aprovado. 22) – PROJETO DE LEI Nº 2.673/07 – dos 
Srs. Jorge Bittar e Luiz Sérgio – que “altera a Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dis-
por sobre as condições especiais sobre a duração e 
condições do trabalho em teleatendimento (telemarke-
ting)”. Relator: Deputado Vicentinho. Parecer: pela 
aprovação deste e dos Projetos de Leis nºs 4.899/09 
e 5.851/09, apensados, com substitutivo. O Deputado 
João Campos apresentou requerimento de retirada de 
pauta deste item. Colocado em votação, o requerimen-
to foi aprovado. 23) – PROJETO DE LEI Nº 3.218-A/08 
– do Sr. Fernando Lopes – que “isenta do pagamento 
de foro as entidades de desportos terrestres que utili-
zarem regularmente terrenos de marinha e seus acres-
cidos ou outros da União e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Edinho Bez. Parecer: pela aprova-
ção. O Deputado Fernando Nascimento apresentou 
voto em separado, pela rejeição. O Deputado Luiz Car-
los Busato apresentou requerimento de retirada de 
pauta deste item. Colocado em votação, o requerimen-
to foi aprovado. 24) – PROJETO DE LEI Nº 3.352/08 
– do Sr. Flávio Bezerra – que “altera a Lei nº 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, a Lei nº 5.517, de 23 de 
outubro de 1968, e dá outras providências”. Relator: 
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Deputado Wilson Braga. Parecer: pela aprovação, com 
emenda. O Deputado Paulo Rocha apresentou reque-
rimento de retirada de pauta deste item. Colocado em 
votação, o requerimento foi aprovado. 25) – PROJETO 
DE LEI Nº 5.071/09 – do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame – que “regulamenta o inciso XVI do art. 22 da 
Constituição Federal que trata da organização do sis-
tema nacional de emprego, para a adoção de políticas 
anticíclicas de emprego e dá outras providências”. Re-
lator: Deputado Fernando Nascimento. Parecer: pela 
rejeição. O Deputado João Campos apresentou reque-
rimento de retirada de pauta deste item. Colocado em 
votação, o requerimento foi aprovado. No decorrer da 
reunião o Deputado Vicetinho registrou a presença em 
plenário de autoridades da cidade de Piedade, no Es-
tado de São Paulo, e o Deputado Eudes Xavier, de 
grupo de trabalhadores da classe de vigilantes. Ha-
vendo sido iniciada a Ordem do Dia da sessão plená-
ria do Congresso Nacional, o último item da pauta não 
foi apreciado e, nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre-
sidente, às onze horas e doze minutos, declarou en-
cerrados 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 39ª Reunião (Audiência Pública), reali-
zada em 22 de outubro de 2009

Às dez horas e dezessete minutos do dia vinte e 
dois de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
plenário nº 14 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Eudes Xavier (art. 40, 
caput, in fine, do Regimento Interno). Compareceram 
os Deputados Fernando Nascimento e Major Fábio – 
titulares; e Ilderlei Cordeiro e Jorginho Maluly – suplen-
tes. Os Deputados Edinho Bez, Efraim Filho, Eduardo 
Barbosa e Edgar Moury apresentaram justificativas de 
falta a esta reunião. O Sr. Presidente declarou aber-
ta a reunião, convocada em virtude de requerimento 
de sua autoria, aprovado por esta Comissão, para 
debater o Projeto de Lei nº 3.507/08, que “dispõe so-
bre a fixação de limites máximos para os valores das 
anuidades, multas, taxas e emolumentos devidos às 
entidades de fiscalização do exercício de profissões 
regulamentadas e dá outras providências”. Após cum-

primentar os presentes, o Sr. Presidente convidou para 
tomar assento o Sr. André Luís Grandizoli – Secretário 
de Relações no Trabalho, e o Sr. José Augusto Viana 
Neto – Presidente do Fórum dos Conselhos Federais 
das Profissões Regulamentadas. O convidado Marcos 
Túlio de Melo – Presidente do Conselho Federal de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia, ausente até aquele 
momento, seria convidado à mesa tão logo chegasse 
ao recinto. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. 
Presidente teceu comentários relativos ao objetivo da 
reunião e, após esclarecer as normas para o debate, 
concedeu a palavra aos dois expositores. Terminadas 
as explanações dos convidados, o Sr. Presidente pas-
sou à fase dos debates e concedeu a palavra a um 
dos ouvintes, o Sr. Paulo César Naviack – Presidente 
da Associação Comercial do Paraná. Tendo o terceiro 
convidado chegado ao plenário, o Sr. Presidente, de 
imediato, concedeu-lhe a palavra. O Sr. Presidente, 
após os esclarecimentos feitos pelo Sr. Marcus Túlio 
de Melo, deu continuidade aos debates, passando a 
palavra ao Sr. Rui Ribeiro de Araújo – Diretor de Fis-
calização do Conselho Regional de Administração do 
Distrito Federal, ao Sr. José Tadeu da Silva – Presi-
dente do CREA-SP, e ao Sr. Jenner de Morais – Coor-
denador da Comissão de Assessoramento do Fórum 
dos Conselhos Federais. Tendo em vista a suspensão 
do fornecimento de energia na Casa, o Sr. Presidente 
consultou os presentes se havia objeção em dar con-
tinuidade aos trabalhos, informando a todos que a gra-
vação das explanações não seria realizada. Havendo 
consenso, o Sr. Presidente concedeu, de imediato, a 
palavra aos Srs. Carlos Alberto Schimitt de Azevedo, 
Presidente da Federação Nacional de Corretores de 
Imóveis, José Alberto Lossi – Presidente da Federa-
ção Nacional dos Médicos Veterinários, Lúcio Flávio 
Costa – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da 
Paráiba, João Alberto Araújo Fernandes – Presidente 
do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do 
Sul, Itamar Revoredo – Presidente da Federação Bra-
sileira de Administradores, e Josélio Andrade Moura 
– Representante da Sociedade Brasileira de Medi-
cina Veterinária. Não havendo mais quem quisesse 
se manifestar, o Sr. Presidente passou a palavra aos 
convidados José Augusto Viana Neto e ao Sr. André 
Luís Grandizoli, para que fizessem os esclarecimen-
tos finais. O Sr. Carlos Alberto Schimitt de Azevedo 
solicitou o uso da palavra par um breve comentário. 
Esclarecidas todas as dúvidas, o Sr. Presidente fez os 
esclarecimentos finais e, nada mais havendo a tratar, 
às onze horas e quarenta e quatro minutos declarou 
encerrada a reunião e, para constar, eu,              , Ruy 
Omar Prudêncio da Silva, Secretário, lavrei a presente 
Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Se-
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nhor Presidente,           , e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. Devido à in-
terrupção de energia na Casa, parte do inteiro teor da 
reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

Especial destinada a proferir parecer à Propos-
ta 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”

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 21 
de outubro de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do 
dia vinte e um de outubro de dois mil e nove, reuniu-se 
a 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”, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Pedro Chaves – Presidente; Alceni Guerra, Alice Por-
tugal, Dr. Paulo César, Elizeu Aguiar, Fátima Bezerra, 
Geraldo Resende, Jackson Barreto, João Campos, 
Mendonça Prado, Pedro Wilson, Raimundo Gomes de 
Matos e Valtenir Pereira – Titulares; Albano Franco, 
Charles Lucena, Domingos Dutra, Fernando Ferro, 
Janete Capiberibe, Leandro Vilela e Uldurico Pinto – 
Suplentes. Compareceram também os Deputados Ar-
naldo Faria de Sá e José Airton Cirilo, como não-mem-
bros. Deixaram de comparecer os Deputados Antonio 
Cruz, Daniel Almeida, Dr. Talmir e Humberto Souto. 
Justificou a ausência o Deputado Washington Luiz. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presi-
dente Pedro Chaves deu início à reunião e colocou em 
apreciação a ata da primeira reunião, realizada no dia 
oito de outubro de dois mil e nove, cuja leitura foi dis-
pensada a pedido do Deputado Domingos Dutra. EX-
PEDIENTE: O Presidente deu conhecimento aos pre-
sentes do Ofício nº 49, de 7-10-09, da Liderança do 
PHS, indicando o Deputado Sebastião Bala Rocha 
(PDT/AP) para integrar a Comissão Especial como 
membro suplente; Ofício nº 554, de 8-10-09, da Lide-
rança do DEM, indicando o Deputado Major Fábio 
(DEM/PB) para integrar a Comissão Especial como 
membro suplente; Ofício nº 368, de 13-10-09, da Li-
derança do PHS, indicando o Deputado Domingos 
Dutra (PT/MA) para integrar a Comissão Especial como 

membro suplente; Ofício nº 72, de 14-10-09, da Lide-
rança do PHS, indicando a Deputada Alice Portugal 
(PCdoB/BA) para integrar a Comissão Especial como 
membro titular, em substituição ao Deputado Felipe 
Bornier (PHS/RJ); Ofício nº 558, de 15-10-09, da Li-
derança do DEM, indicando o Deputado Efraim Filho 
(DEM/PB) para integrar a Comissão Especial como 
membro suplente; Ofício nº 275, de 15-10-09, da Li-
derança do PPS, indicando o Deputado Ilderlei Cor-
deiro (PPS/AC) para integrar a Comissão Especial 
como membro suplente; e Ofício nº 113, de 21-10-09, 
do Deputado Washington Luiz que informa da impos-
sibilidade de comparecer à reunião em razão de estar 
representando o Governo do Estado do Maranhão na 
solenidade de lançamento do PAC CIDADES HISTÓ-
RICAS, que acontece hoje em Ouro Preto/MG. Passou-
se à apreciação da ORDEM DO DIA. O Presidente 
anunciou ter sido, a presente reunião, convocada para 
eleição dos Vice-Presidentes e deliberação de reque-
rimentos. Esclareceu os procedimentos regimentais a 
serem observados durante o processo eleitoral e 
anunciou que havia recebido e considerava registra-
das as candidaturas do Deputado Alceni Guerra (DEM-
PR); do Deputado Geraldo Resende (PMDB-MS) e 
da Deputada Alice Portugal (PCdoB/BA) para os car-
gos de Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes, 
respectivamente. Fizeram uso da palavra os Deputa-
dos Domingos Dutra (PT/MA) e Janete Capiberibe 
(PSB/AP), ambos agradecendo a oportunidade de 
contribuir com os trabalhos de tão importante comis-
são. Em seguida o Presidente designou a Deputada 
Fátima Bezerra para secretariar os trabalhos, dando 
início ao processo de votação com a chamada nominal 
dos membros da Comissão. Votaram os Deputados 
Alceni Guerra, Alice Portugal, Elizeu Aguiar, Fátima 
Bezerra, Geraldo Resende, Jackson Barreto, Mendon-
ça Prado, Pedro Chaves e Valtenir Pereira – Titulares 
e Domingos Dutra, Janete Capiberibe, Leandro Vilela 
e Uldurico Pinto – Suplentes. Encerrada a votação, a 
Deputada Fátima Bezerra, que escrutinara os votos, 
constatou a coincidência entre o número de votantes 
e o de sobrecartas, num total de treze. O Presidente 
proclamou o resultado, declarando os Deputados Al-
ceni Guerra, Geraldo Resende e Alice Portugal eleitos 
e empossados nos cargos de Primeiro, Segundo e 
Terceiro Vice-Presidentes, respectivamente; todos com 
treze votos válidos. O Deputado Alceni Guerra, Primei-
ro Vice-Presidente, fez uso da palavra. Nos termos 
regimentais o Presidente designou para a relatoria da 
Comissão a Deputada Fátima Bezerra (PT/RN), que 
fez uso da palavra agradecendo a confiança e dizendo 
do empenho que terá na elaboração do parecer à PEC 
nº 391-A/09. Prosseguindo e após informar a respeito 
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dos requisitos regimentais para a apresentação de 
emendas e requerimentos, o Presidente Pedro Chaves 
passou à deliberação de requerimentos e iniciou os 
trabalhos colocando em apreciação o Requerimento 
nº 1/09 – de autoria do Dep. Washington Luiz – que 
requer que sejam convidados(as) para reunião de au-
diência pública da Comissão Especial da PEC nº 
391/2009 o Ministro da Saúde, Sr. José Gomes Tem-
porão; o Presidente do Conselho Nacional de Saúde, 
Sr. Francisco Batista Junior; a Presidente da Confede-
ração Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde 
– CONACS, Sra. Ruth Brilhante de Souza; a Assesso-
ra Jurídica da Confederação Nac. dos Agentes Comu-
nitários de Saúde – CONACS, Sra. Elaine Alves de 
Almeida; e o Presidente da Federação Maranhense 
dos Agentes Comunitários de Saúde-FEMACS, Sr. 
Edvan da Conceição Viana”. Em votação, o Requeri-
mento nº 1/09 foi aprovado. Passou-se à apreciação 
do Requerimento nº 2/09 – de autoria do Dep. Rai-
mundo Gomes de Matos – Requer seja convidado o 
Dr. Carlyle Lavor para Audiência Pública sobre o Piso 
Salarial Profissional Nacional e a Regulamentação 
das Atividades de Agente Comunitário de Saúde e 
Agente de Combate às Endemias. O Presidente pas-
sou a palavra ao Dep. Raimundo Gomes de Matos, 
autor do requerimento, para que fizesse a defesa do 
seu requerimento. Em votação, o Requerimento nº 
2/09 foi aprovado. O Presidente colocou em apre-
ciação o Requerimento 3/09 – de autoria do Dep. 
Efraim Filho, subscrito pelo Deputado Alceni Guerra 
– que “requer que sejam convidados para reunião de 
audiência pública da Comissão Especial da PEC nº 
391/2009 o Deputado Darcísio Perondi, Presidente 
da Frente Parlamentar da Saúde; o Deputado Valtenir 
Pereira, Presidente da Frente Parlamentar de Apoio 
aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate às Endemias; Sra. Ruth Brilhante De Souza, 
Presidente da Confederação Nacional dos Agentes 
Comunitários de Saúde – CONACS; o Ministro José 
Gomes Temporão, Ministro da Saúde; o Dr. Paulo 
Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacional dos 
Municípios – CNM; e o Dr. Antônio Carlos Figueiredo 
Nardi, Presidente do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – CONASEMS.” O Presidente 
passou a palavra ao Dep. Alceni Guerra, que subscre-
veu o requerimento, para que fizesse sua defesa. Em 
votação, o Requerimento nº 3/09 foi aprovado. O Pre-
sidente informou terem sido apresentados à Secreta-
ria da Comissão, seis requerimentos apresentados 
extrapauta. Consultou o plenário se este concordava 
com a realização de uma única votação nominal que 
autorizasse a inclusão na pauta de todos os seis re-
querimentos. Com a anuência unânime do plenário, o 

Presidente iniciou a votação nominal. Participaram da 
votação os Deputados Alice Portugal, Fátima Bezerra, 
Jackson Barreto, João Campos, Mendonça Prado, Pe-
dro Chaves e Raimundo Gomes de Matos – Titulares 
e Charles Lucena, Janete Capiberibe e Uldurico Pinto 
– Suplentes. A inclusão dos seis requerimentos extra-
pauta foi aprovada por unanimidade. Passou-se à 
aprecição dos requerimentos extrapauta. O Presiden-
te fez a leitura do Requerimento nº 4/09 – de autoria 
do Deputado Jackson Barreto – que solicita que seja 
convidado o Sr. Presidente da Federação Estadual dos 
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Com-
bate às Endemias do Estado de Sergipe e o Sr. Pre-
sidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de 
Aracaju. O Deputado Jackson Barreto fez a defesa do 
seu requerimento que, submetido a votação, foi apro-
vado. Passou-se à apreciação do Requerimento nº 
5/09 – de autoria da Deputada Alice Portugal – que 
solicita a realização de audiência pública para discutir 
a importância da aprovação do Plano de Carreira dos 
Agentes Comunitários de Saúde para o Sistema Único 
de Saúde – SUS, para a qual seja convidado o Dr. 
Francisco Batista Junior, Presidente do Conselho Na-
cional de Saúde. A Deputada Alice Portugal, autora, 
fez a defesa do seu requerimento. Submetido à vota-
ção, o Requerimento nº 5/09 foi aprovado. Dando 
seguimento, o Deputado Pedro Chaves fez a leitura do 
Requerimento nº 6/09 – de autoria do Deputado Ge-
raldo Resende – que requer seja realizada audiência 
pública com a participação de representantes dos Ges-
tores Federais de Saúde, representante do Ministério 
da Saúde, representante do Conselho Nacional dos 
Secretários de Saúde – CONASS, e da Confederação 
Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde – CO-
NACS. A Deputada Janete Capiberibe fez, a pedido 
do autor, a defesa do requerimento. Submetido a vo-
tação, o Requerimento nº 6/09 foi aprovado. Foi fei-
ta a leitura do Requerimento nº 7/09 – de autoria do 
Deputado Geraldo Resende – que seja realizada au-
diência pública em Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul, a fim de debater a Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 391-A/09, com a presença de representan-
tes dos Gestores Municipais e Estadual de Saúde e 
da Confederação Nacional dos Agentes de Saúde – 
CONACS. A Deputada Janete Capiberibe realizou a 
defesa do requerimento que, submetido a votação, foi 
aprovado. Dando seguimento à apreciação dos re-
querimentos extrapauta, o Presidente fez a leitura do 
Requerimento nº 8/09 – de autoria da Deputada Jane-
te Capiberibe – que requer seja realizada audiência 
pública na Cidade de Macapá / AP, com a finalidade 
de ampliar o debate sobre o parecer a PEC 391-A/09. 
A autora fez a defesa do requerimento. Submetido a 
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votos, o Requerimento nº 8/09 foi aprovado. Finali-
zando, o Deputado Pedro Chaves fez a leitura do Re-
querimento nº 09/09 – de autoria do Deputado João 
Campos – que requer seja realizada audiência pública 
em que sejam convidados os Srs. José Gomes Tem-
porão, Ministro da Saúde; Sr. Francisco Batista Junior, 
Presidente do Conselho Nacional de Saúde; Sra. Ruth 
Brilhante de Souza, Presidente da Confederação Na-
cional dos Agentes Comunitários de Saúde; e Dra. 
Elaine Alves de Almeida, Assessora Jurídica da Con-
federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saú-
de. O Deputado João Campos, autor do requerimento, 
fez a defesa da proposição. Submetido a votação, o 
Requerimento nº 9/09 foi aprovado. Antes de encerrar 
a Ordem do Dia, o Presidente, Deputado Pedro Cha-
ves, esclareceu aos Deputados membros da Comisão 
que a realização de reuniões de audiência pública fora 
da Câmara dos Deputados não tem embasamento 
regimental e, portanto, não têm caráter oficial. Entre-
tanto, audiências realizadas pelos parlamentares em 
suas regiões, para discutir a matéria tema da Comis-
são Especial, trariam importantes contribuições para 
os trabalhos desse colegiado e para a elaboração 
do parecer da Relatora. Usaram ainda da palavra o 
Deputado Raimundo Gomes de Matos, autor da PEC 
391-A/09, o Deputado Mendonça Prado, a Deputada 
Alice Portugal, a Deputada Fátima Bezerra, Relato-
ra, o Deputado José Airton Cirilo e o Deputado Val-
tenir Pereira. Decidiu-se pela realização de uma audi-
ência pública no dia vinte e oito de outubro e um Se-
minário no dia três ou quatro de novembro para que 
sejam ouvidos os convidados constantes dos requeri-
mentos aprovados. ENCERRAMENTO: Às dezesseis 
horas e quatorze minutos, o Deputado Pedro Chaves 
pôs termo à reunião, antes convocando reunião ordi-
nária de audiência pública para o dia 28 de outubro de 
2009, às 14h30, em plenário a ser oportunamente in-
formado. Para constar, eu, Raquel Andrade de Figuei-
redo, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de 
lida e aprovada será assinada pelo Presidente da Co-
missão, Deputado Pedro Chaves, e encaminhada à 
publicação no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor foi gravado, passando o arquivo de áudio 
correspondente a integrar o acervo documental desta 
reunião.

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” (Férias Coletivas 
nos Juízos e Tribunais de Segundo Grau).

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

Em vinte e oito de outubro de dois mil e nove, dei-
xou de se reunir, ordinariamente, a 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), por falta de qu-
orum. Assinaram o livro de presença dos Senhores 
Deputados Paulo Abi-Ackel – Presidente; Antonio 
Bulhões, Antonio Carlos Biscaia, Nazareno Fonteles e 
Veloso. Também registrou presença, como não-mem-
bro, o Deputado Regis de Oliveira. E, para constar, 
eu, Luiz Cláudio Alves dos Santos, Secretário, lavrei 
o presente Termo.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado Zonta
PROJETO DE LEI Nº 469/07 – do Sr. Flávio Be-

zerra – que “dispõe sobre o direito dos pescadores a 
concessão das terras que ocupam para desempenhar 
suas funções e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Fábio Souto, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

À Deputada Vanessa Grazziotin
PROJETO DE LEI Nº 4.739/09 – do Senado 

Federal – Flexa Ribeiro – (PLS nº 357/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Santarém, no 
Estado do Pará”.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Edmilson Valentim, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Aelton Freitas
PROJETO DE LEI Nº 4.767/09 – Do Senado 

Federal – Marisa Serrano – (PLS nº 491/2007) – que 
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“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Ponta Porã, no 
Estado de Mato Grosso do Sul”. (Apensado: PL nº 
3.493/08)

Ao Deputado Arnaldo Madeira
PROJETO DE LEI Nº 4.856/09 – Do Sr. Profes-

sor Setimo – que “dispõe sobre a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) de Timon, Es-
tado do Maranhão”.

Ao Deputado Carlos Melles
PROJETO DE LEI Nº 5.703/09 – Da Comissão 

Especial destinada ao exame e a avaliação da Crise 
Econômico-Financeira e, ao final, formular propostas 
ao Poder Executivo e ao País, especificamente no que 
diz respeito à repercussão na Agricultura. – que “pror-
roga o pagamento das parcelas de 2009, referentes a 
dívidas renegociadas no âmbito da Lei nº 11.775, de 
17 de setembro de 2008”.

Ao Deputado Geraldinho
PROJETO DE LEI Nº 6.964/06 – Da Sra. Profes-

sora Raquel Teixeira – que “acrescenta o art. 27-A à Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabele-
ce diretrizes e bases da educação nacional, dispondo 
sobre a obrigatoriedade da existência de laboratórios 
de ciências e de informática nas escola públicas de 
ensino fundamental e médio”.

Ao Deputado Guilherme Campos
PROJETO DE LEI Nº 4.738/09 – Do Senado 

Federal – José Maranhão – (PLS nº 381/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE), no Município de Cabedelo, no 
Estado da Paraíba”. (Apensado: PL nº 3.863/08)

PROJETO DE LEI Nº 6.143/09 – Do Sr. Virgílio 
Guimarães – que “dispõe sobre a isenção de paga-
mento de imposto de renda sobre os rendimentos dos 
depósitos de poupança de pessoas físicas e dá outras 
providências”.

Ao Deputado João Dado
PROJETO DE LEI Nº 2.830/08 – Do Sr. Celso 

Maldaner – que “dispõe sobre a criação de Áreas de 
Livre Comércio em municípios de fronteira e dá outras 
providências”. (Apensado: PL nº 3.676/08)

Ao Deputado Luiz Carlos Hauly
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 521/09 

– Do Sr. Celso Maldaner – que “estabelece regras de 
flexibilização do cumprimento das obrigações previstas 
pela Lei Complementa nº 101, de 24 de maio de 2000, 
para o encerramento do exercício financeiro de 2009”.

Ao Deputado Manoel Junior
PROJETO DE LEI Nº 2.784/03 – Do Sr. Antonio Car-

los Mendes Thame – que “altera o art. 186 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos da União, das autarquias 

e das fundações públicas federais, e o art. 151 da Lei nº 
8.213, de 24 de junho de 1991, que dispõe sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência Social e dá outras providên-
cias”. (Apensados: PL’s nºs 3.579/04 e 4.925/05)

Ao Deputado Pedro Eugênio
PROJETO DE LEI Nº 2.223/07 – Do Sr. Sebas-

tião Bala Rocha – que “altera o art. 50, § 2º, inciso II 
da Lei nº 9.478, de 1997, que dispõe sobre a política 
energética nacional, as atividades relativas ao mono-
pólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Po-
lítica Energética e a Agência Nacional do Petróleo e 
dá outras providências”. (Apensados: PL’s nº 2.635/07, 
3.570/08 e 3.820/08)

PROJETO DE LEI Nº 4.713/09 – Do Senado 
Federal – Alvaro Dias – (PLS nº 536/07) – que “dis-
põe sobre a criação de Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) no Município de Foz do Iguaçu, no 
Estado do Paraná”.

Ao Deputado Pepe Vargas
PROJETO DE LEI Nº 2.131/07 – Do Sr. Edgar 

Moury – que “torna obrigatória a homologação em 
cartório de todo contrato de empréstimo consignado a 
ser efetuado por aposentado ou pensionista do INSS”. 
(Apensados: PL’s nºs 2.205/07 e 5.608/09)

Ao Deputado Reginaldo Lopes
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1.929/09 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC nº 578/2009) – que “aprova 
o texto do Acordo de Sede entre o Governo de Repú-
blica Federativa do Brasil e a Secretaria Geral Ibero-
Americana (SEGIB), assinado em Brasília, em 18 de 
março de 2009”.

Ao Deputado Rodrigo Rocha Loures
PROJETO DE LEI Nº 5.203/09 – Do Sr. Arlindo 

Chinaglia – que “dispõe sobre as comissões interges-
tores do Sistema Único de Saúde e suas respectivas 
composições e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 5.207/09 – Da Sra. Manue-
la D’ávila – que “altera a Lei nº 11.124, de 16 de junho 
de 2005, para dispor sobre a reserva de recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – 
FNHIS – para a população jovem”.

Ao Deputado Vital do Rêgo Filho
PROJETO DE LEI Nº 3.734/08 – Do Sr. Ribamar 

Alves – que “altera a Lei nº 3.999, de 15 de dezembro 
de 1961, que altera o salário-mínimo dos médicos e 
cirurgiões-dentistas”.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Vignatti, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:
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À Deputada Angela Portela
PROJETO DE LEI Nº 121/99 – Do Sr. Cunha 

Bueno – que “proíbe a reprodução e a importação de 
cães das raças “Rotweiller” e “Pit Bull”, puros ou mes-
tiços, e dá outras providências”.

Ao Deputado Dr. Paulo César
PROJETO DE LEI Nº 6.146/09 – Do Sr. Arlindo 

Chinaglia – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.932, 
de 7 de julho de 1981, a fim de assegurar gratificação 
natalina aos médicos-residentes”.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Elcione Barbalho, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 1º , inciso I, 
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 
1990, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ 
MARTINS FERREIRA, ponto nº 2590, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – 
atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 
45, da função comissionada de Chefe de Secretaria, 

FC-06, do Gabinete do Quarto-Secretário, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 7 
de outubro de 2009. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, LORENA CHAVES MEIRELES 
para exercer, na Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional, da Coordenação de Comissões 
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo 
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, SILMARA FERREIRA DE LIMA 
para exercer, na Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional, da Coordenação de Comissões 
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo 
em comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 28 de outubro de 2009. 
– Michel Temer, Presidente.



MESA DIRETORA
Presidente:
MICHEL TEMER - PMDB - SP
1º Vice-Presidente:
MARCO MAIA - PT - RS
2º Vice-Presidente:
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - DEM - BA
1º Secretário:
RAFAEL GUERRA - PSDB - MG
2º Secretário:
INOCÊNCIO OLIVEIRA - PR - PE
3º Secretário:
ODAIR CUNHA - PT - MG
4º Secretário:
NELSON MARQUEZELLI - PTB - SP
1º Suplente de Secretário:
MARCELO ORTIZ - PV - SP
2º Suplente de Secretário:
GIOVANNI QUEIROZ - PDT - PA
3º Suplente de Secretário:
LEANDRO SAMPAIO - PPS - RJ
4º Suplente de Secretário:
MANOEL JUNIOR - PSB - PB

LÍDERES E VICE-LÍDERES

Bloco PMDB, PTC
Líder: HENRIQUE EDUARDO ALVES

Vice-Líderes:
Mendes Ribeiro Filho (1º Vice), Colbert Martins, Edinho Bez,
Eunício Oliveira, Gastão Vieira (Licenciado), Maria Lúcia Cardoso,
Mauro Benevides, Osmar Serraglio, Celso Maldaner, Darcísio
Perondi, Marcelo Melo, Pedro Novais, Valdir Colatto, Vital do
Rêgo Filho, Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha Loures e Pedro
Chaves.

PT
Líder: CÂNDIDO VACCAREZZA

Vice-Líderes:
Anselmo de Jesus, Antonio Carlos Biscaia, Carlos Zarattini, Décio
Lima, Devanir Ribeiro, Domingos Dutra, Fernando Ferro,
Francisco Praciano, Geraldo Simões, Iriny Lopes, José Genoíno,
José Guimarães, Luiz Sérgio, Nilson Mourão, Paulo Rocha, Pepe
Vargas, Vicentinho, Reginaldo Lopes, Jilmar Tatto e Virgílio
Guimarães.

PSDB
Líder: JOSÉ ANÍBAL

Vice-Líderes:
Duarte Nogueira (1º Vice), Bruno Araújo, Lobbe Neto, Raimundo
Gomes de Matos, Andreia Zito, Bonifácio de Andrada, Paulo Abi-
ackel, Professor Ruy Pauletti, Renato Amary, Wandenkolk
Gonçalves, Professora Raquel Teixeira, Pinto Itamaraty, Edson
Aparecido e Luiz Carlos Hauly.

DEM
Líder: RONALDO CAIADO

Vice-Líderes:
Paulo Bornhausen (1º Vice), Abelardo Lupion, Claudio Cajado,
Efraim Filho, Felipe Maia, Guilherme Campos, João Oliveira,
Jorginho Maluly, José Carlos Aleluia, Lira Maia, Luiz Carreira,
Marcio Junqueira, Onyx Lorenzoni, Roberto Magalhães e Alberto
Fraga.

Bloco PSB, PCdoB, PMN, PRB
Líder: MÁRCIO FRANÇA

Vice-Líderes:
Rodrigo Rollemberg (1º Vice), Ciro Gomes, Marcelo Serafim, Dr.
Ubiali, Lídice da Mata, Valadares Filho, Júlio Delgado, Daniel

Almeida, Flávio Dino, Cleber Verde, Perpétua Almeida, Francisco
Tenorio e Átila Lira.

PR
Líder: SANDRO MABEL

Vice-Líderes:
Lincoln Portela (1º Vice), Aelton Freitas, Chico da Princesa,
Giacobo, Jofran Frejat, José Rocha, Leo Alcântara, Lúcio Vale,
Neilton Mulim, Gorete Pereira, João Carlos Bacelar e Pastor
Pedro Ribeiro.

PP
Líder: MÁRIO NEGROMONTE

Vice-Líderes:
Benedito de Lira (1º Vice), Antonio Cruz, José Linhares, Pedro
Henry, Simão Sessim, Vilson Covatti, Roberto Britto, Dilceu
Sperafico, Paulo Maluf e João Pizzolatti.

PDT
Líder: DAGOBERTO

Vice-Líderes:
Brizola Neto (1º Vice), Miro Teixeira, Paulo Pereira da Silva,
Paulo Rubem Santiago, Ademir Camilo, Wolney Queiroz e
Damião Feliciano.

PTB
Líder: JOVAIR ARANTES

Vice-Líderes:
Luiz Carlos Busato (1º Vice), Alex Canziani, Arnaldo Faria de Sá,
Paes Landim e Pedro Fernandes.

PSC
Líder: HUGO LEAL

Vice-Líderes:
Eduardo Amorim (1º Vice), Carlos Eduardo Cadoca, Regis de
Oliveira e Marcondes Gadelha.

PV
Líder: EDSON DUARTE

Vice-Líderes:
Fernando Gabeira, Dr. Talmir, Edigar Mão Branca e Ciro Pedrosa.

PPS
Líder: FERNANDO CORUJA

Vice-Líderes:
Arnaldo Jardim (1º Vice), Moreira Mendes, Geraldo Thadeu e
Humberto Souto.

Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD

PSOL
Repr.:

PHS
Repr.: MIGUEL MARTINI

PTdoB
Repr.: VINICIUS CARVALHO

Liderança do Governo
Líder: HENRIQUE FONTANA

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Wilson Santiago, Milton Monti, Ricardo Barros
e Armando Abílio.

Liderança da Minoria
Líder: ANDRÉ DE PAULA



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

Roraima
Angela Portela - PT
Edio Lopes - PMDB
Francisco Rodrigues - DEM
Luciano Castro - PR
Marcio Junqueira - DEM
Maria Helena - PSB
Neudo Campos - PP
Urzeni Rocha - PSDB

Amapá
Antonio Feijão - PTC
Dalva Figueiredo - PT
Evandro Milhomen - PCdoB
Fátima Pelaes - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Jurandil Juarez - PMDB
Lucenira Pimentel - PR
Sebastião Bala Rocha - PDT

Pará
Asdrubal Bentes - PMDB
Bel Mesquita - PMDB
Beto Faro - PT
Elcione Barbalho - PMDB
Gerson Peres - PP
Giovanni Queiroz - PDT
Jader Barbalho - PMDB
Lira Maia - DEM
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Vic Pires Franco - DEM
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Francisco Praciano - PT
Lupércio Ramos - PMDB
Marcelo Serafim - PSB
Rebecca Garcia - PP
Sabino Castelo Branco - PTB
Silas Câmara - PSC
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Anselmo de Jesus - PT
Eduardo Valverde - PT
Ernandes Amorim - PTB
Lindomar Garçon - PV
Marinha Raupp - PMDB
Mauro Nazif - PSB
Moreira Mendes - PPS
Natan Donadon - PMDB

Acre
Fernando Melo - PT
Flaviano Melo - PMDB
Gladson Cameli - PP
Henrique Afonso - PV
Ilderlei Cordeiro - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Sergio Petecão - PMN

Tocantins
Eduardo Gomes - PSDB
João Oliveira - DEM
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP

Moises Avelino - PMDB
Nilmar Ruiz - PR
Osvaldo Reis - PMDB
Vicentinho Alves - PR

Maranhão
Bene Camacho - PTB
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PRB
Clóvis Fecury - DEM
Davi Alves Silva Júnior - PR
Domingos Dutra - PT
Flávio Dino - PCdoB
Julião Amin - PDT
Nice Lobão - DEM
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Pinto Itamaraty - PSDB
Professor Setimo - PMDB
Ribamar Alves - PSB
Roberto Rocha - PSDB
Sarney Filho - PV
Washington Luiz - PT
Zé Vieira - PR

Ceará
Aníbal Gomes - PMDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Chico Lopes - PCdoB
Ciro Gomes - PSB
Eudes Xavier - PT
Eugênio Rabelo - PP
Eunício Oliveira - PMDB
Flávio Bezerra - PMDB
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
José Linhares - PP
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Pastor Pedro Ribeiro - PR
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB

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

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSDB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM



Luiz Couto - PT
Major Fábio - DEM
Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSC
Rômulo Gouveia - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Charles Lucena - PTB
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Fernando Nascimento - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Antonio Carlos Chamariz - PTB
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PSC
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Emiliano José - PT
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Geraldo Simões - PT
Jairo Carneiro - PP
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR

Jorge Khoury - DEM
José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PV
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Márcio Marinho - PRB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Milton Barbosa - PSC
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Severiano Alves - PMDB
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - PR
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
George Hilton - PRB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Lima - PMDB
Marcos Montes - DEM
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Delgado - PT



Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Capitão Assumção - PSB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Rita Camata - PSDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arnaldo Vianna - PDT
Arolde de Oliveira - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Paulo César - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PRB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PR
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PR
Paulo Rattes - PMDB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP

Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Bispo Gê Tenuta - DEM
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Nechar - PP
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Eleuses Paiva - DEM
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chiarelli - PDT
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PSB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José C. Stangarlini - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Milton Vieira - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
Paes de Lira - PTC
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Alves - PTB
Roberto Santiago - PV
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Professor Victorio Galli - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB

Distrito Federal
Alberto Fraga - DEM
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PSC
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Marçal Filho - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Ricardo Barros - PP

Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC
Wilson Picler - PDT

Santa Catarina
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
José Carlos Vieira - PR
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Emilia Fernandes - PT
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Geraldinho - PSOL
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto Pereira - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Fábio Souto (DEM)
1º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Afonso Hamm vaga do PSDB/DEM/PPS

Antônio Andrade vaga do PV Airton Roveda
Assis do Couto Camilo Cola
Benedito de Lira Carlos Alberto Canuto
Beto Faro Dalva Figueiredo
Celso Maldaner vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Darcísio Perondi

Dilceu Sperafico Eduardo Amorim
Flávio Bezerra vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Ernandes Amorim
Homero Pereira Eugênio Rabelo
Leandro Vilela Fernando Melo
Luciana Costa Geraldo Simões
Luis Carlos Heinze João Leão (Licenciado)
Moacir Micheletto Lázaro Botelho
Moises Avelino Nilson Mourão
Nazareno Fonteles Paulo Piau
Nelson Meurer Rose de Freitas
Odílio Balbinotti Vadão Gomes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Osvaldo Reis Vander Loubet
Pedro Chaves Veloso
Tatico Vignatti
Valdir Colatto Washington Luiz

Waldemir Moka
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Betinho Rosado
Fábio Souto Carlos Melles vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Humberto Souto Cláudio Diaz
Jairo Ataide Eduardo Sciarra
Leonardo Vilela Félix Mendonça vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Francisco Rodrigues
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Jerônimo Reis

Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB João Oliveira vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Onyx Lorenzoni Júlio Cesar
Vitor Penido Leandro Sampaio
Wandenkolk Gonçalves Marcos Montes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano

1 vaga Silvio Lopes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dagoberto
Giovanni Queiroz vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Coelho Filho Mário Heringer
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Edson Duarte

PRB
Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Feijão vaga do PSDB/DEM/PPS Anselmo de Jesus
Asdrubal Bentes Átila Lins
Dalva Figueiredo Eduardo Valverde
Fernando Melo Francisco Praciano
Natan Donadon Lúcio Vale
Silas Câmara Lupércio Ramos
Washington Luiz Marinha Raupp
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Neudo Campos
(Dep. do PV ocupa a vaga) Zé Geraldo
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Zequinha Marinho vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

2 vagas
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Nilson Pinto Ilderlei Cordeiro
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Wandenkolk Gonçalves

2 vagas Zenaldo Coutinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/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 Flávio Bezerra
Jader Barbalho João Matos
José Rocha José Carlos Araújo
Paulo Henrique Lustosa Luiz Fernando Faria
Paulo Pimenta Mendes Ribeiro Filho
Paulo Roberto Pereira Nelson Meurer
Paulo Teixeira Olavo Calheiros
Ratinho Junior Sabino Castelo Branco
Sandes Júnior Silas Câmara
Zequinha Marinho Takayama
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Wellington Fagundes
(Licenciado)

1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bispo Gê Tenuta Andreia Zito
Eduardo Gomes Arnaldo Jardim
Eleuses Paiva Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes Clóvis Fecury

Gustavo Fruet
Duarte Nogueira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manoel Salviano Indio da Costa
Narcio Rodrigues vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Jorginho Maluly

Nelson Proença José Aníbal
Paulo Bornhausen José Mendonça Bezerra
Professora Raquel Teixeira Julio Semeghini
Solange Amaral Lobbe Neto
Vic Pires Franco Raul Jungmann
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Ariosto Holanda
Glauber Braga Fábio Faria
Luiza Erundina Jô Moraes
Miro Teixeira Wilson Picler

Rodrigo Rollemberg
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Uldurico Pinto 1 vaga
PV

Edigar Mão Branca José Paulo Tóffano
Lindomar Garçon vaga do PSDB/DEM/PPS

PRB
Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira

Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Abicalil
Ciro Nogueira Carlos Willian
Colbert Martins Celso Russomanno
Eduardo Cunha Décio Lima
Eliseu Padilha Dilceu Sperafico
Emiliano José Domingos Dutra
Geraldo Pudim vaga do PV Eduardo Amorim
Gerson Peres Fátima Bezerra
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
Marcelo Itagiba Luiz Couto
Maurício Quintella Lessa Maria do Rosário
Mauro Benevides Maria Lúcia Cardoso
Mendes Ribeiro Filho Maurício Rands
Nelson Trad Mauro Lopes
Osmar Serraglio Miguel Corrêa
Paes Landim Odílio Balbinotti
Pastor Manoel Ferreira Pastor Pedro Ribeiro
Paulo Maluf Paulo Rattes
Regis de Oliveira Ricardo Barros
Rubens Otoni Sandes Júnior
Sérgio Barradas Carneiro Sandro Mabel
Tadeu Filippelli Wilson Santiago
Vicente Arruda (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Vilson Covatti
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Vital do Rêgo Filho
(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
Fernando Coruja Edson Aparecido
Indio da Costa vaga do PSOL Humberto Souto
João Almeida Jairo Ataide
João Campos Jorginho Maluly
José Carlos Aleluia Major Fábio
José Maia Filho Moreira Mendes

Jutahy Junior
Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Mendonça Prado Paulo Bornhausen
Paulo Magalhães Renato Amary
Roberto Magalhães Ricardo Tripoli
Zenaldo Coutinho Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Solange Amaral



(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Vic Pires Franco

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota Fernando Chiarelli
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 Silvio Costa
Sandra Rosado (Dep. do PRB 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

José Carlos Araújo Roberto Britto
Leo Alcântara vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Sandes Júnior
Luiz Bittencourt Sérgio Barradas Carneiro
Neudo Campos Vital do Rêgo Filho
Tonha Magalhães Wellington Roberto
Vinicius Carvalho Wladimir Costa
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Carlos Sampaio Bruno Rodrigues
Dimas Ramalho Cezar Silvestri
Ricardo Tripoli Felipe Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rogerio Lisboa Julio Semeghini
Walter Ihoshi Milton Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Abi-ackel

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Abelardo Camarinha
Chico Lopes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wolney Queiroz

Júlio Delgado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Edmilson Valentim (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: João Maia (PR)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edson Ezequiel Aelton Freitas
Jairo Carneiro Antônio Andrade
João Maia Armando Monteiro
José Guimarães Carlos Eduardo Cadoca
Jurandil Juarez Elizeu Aguiar vaga do PSDB/DEM/PPS

Miguel Corrêa Maurício Trindade vaga do PHS

Nelson Goetten Natan Donadon
Renato Molling Rebecca Garcia
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Ricardo Berzoini

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Silas Brasileiro

Vilson Covatti
Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Guilherme Campos
Fernando de Fabinho Manoel Salviano
Leandro Sampaio Moreira Mendes

Luiz Paulo Vellozo Lucas
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Coelho Filho

Dr. Ubiali Valadares Filho
Edmilson Valentim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Laurez Moreira
Vanessa Grazziotin vaga do PHS

PHS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Acélio Casagrande
Emilia Fernandes Benedito de Lira
Flaviano Melo Chico da Princesa
Francisco Praciano José Airton Cirilo

João Carlos Bacelar vaga do PSDB/DEM/PPS José Carlos Vieira vaga do

PSDB/DEM/PPS

José Chaves Jurandy Loureiro
Marcelo Melo Leonardo Monteiro
Zezéu Ribeiro Luiz Carlos Busato
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga) 2 vagas
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)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Evandro Milhomen Flávio Dino
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS Silvio Costa
Osmar Júnior (Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga

PV
José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra Antonio Bulhões vaga do PHS

Edmar Moreira vaga do PSDB/DEM/PPS Dr. Rosinha
Janete Rocha Pietá Iriny Lopes
Lucenira Pimentel José Linhares
Luiz Couto Lincoln Portela
Pastor Pedro Ribeiro Luiz Alberto
Pedro Wilson Paes de Lira
Suely Pastor Manoel Ferreira
Veloso Paulo Henrique Lustosa
1 vaga (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Eduardo Barbosa
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

C/PTdoB ocupa a vaga)
2 vagas 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Rubem Santiago

Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS

Miguel Martini
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PRB
Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 1 vaga
1 vaga

PV
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS Geraldinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Angela Portela
Angelo Vanhoni Charles Lucena
Antônio Carlos Biffi 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
Osvaldo Biolchi Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Professor Setimo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Raul Henry vaga do PV 1 vaga
Reginaldo Lopes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Clóvis Fecury
Eduardo Barbosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorginho Maluly Eleuses Paiva
Lobbe Neto Lira Maia
Pinto Itamaraty Luiz Carlos Setim
Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Narcio Rodrigues

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Magalhães
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Professor Ruy Pauletti

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Professora Raquel Teixeira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes de Matos

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga)



1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Lídice da Mata

Átila Lira Luiza Erundina

Paulo Rubem Santiago
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Wilson Picler vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de
Oliveira vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Bilac Pinto
Andre Vargas Edgar Moury vaga do PSOL

Antonio Palocci Eduardo Cunha
Armando Monteiro João Magalhães
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
Gladson Cameli Jorge Boeira
João Pizzolatti Leonardo Quintão
Marcelo Castro Magela
Pedro Eugênio Maurício Quintella Lessa
Pedro Novais Osvaldo Biolchi
Pepe Vargas Paulo Maluf
Ricardo Barros Pedro Henry
Ricardo Berzoini Professor Setimo
Rodrigo Rocha Loures Reginaldo Lopes
Vicentinho Alves Tonha Magalhães
Vignatti Vital do Rêgo Filho
Virgílio Guimarães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Zonta

Wilson Santiago
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Carlos Melles João Almeida
Félix Mendonça João Bittar vaga do PV

Guilherme Campos João Oliveira
Ilderlei Cordeiro José Carlos Aleluia
Júlio Cesar José Maia Filho
Julio Semeghini Nelson Proença vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Hauly
Paulo Renato Souza

(Licenciado)
Luiz Carreira vaga do PV Rodrigo de Castro
(Dep. do PV ocupa a vaga) 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Julião Amin

Silvio Costa
Osmar Júnior vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do Paulo Pereira da Silva

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV

Ciro Pedrosa vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSOL

Geraldinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Silvio Torres (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSDB)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Léo Vivas (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza vaga do

PSDB/DEM/PPS Augusto Farias

Carlos Willian Celso Russomanno
Devanir Ribeiro Edinho Bez
João Magalhães José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS

Márcio Reinaldo Moreira José Mentor
Paulo Rattes Jurandil Juarez
Simão Sessim Luis Carlos Heinze
Solange Almeida Luiz Sérgio
Vadão Gomes Paulo Rocha
Wellington Roberto Vicentinho Alves
1 vaga (Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Bruno Araújo
Milton Vieira Duarte Nogueira

Rodrigo Maia
Humberto Souto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rômulo Gouveia José Carlos Machado
Silvio Torres Moreira Mendes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vanderlei Macris

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo Daniel Almeida
Sueli Vidigal Márcio França

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Roberto Britto (PP)
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)



3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eduardo Amorim Angelo Vanhoni
Eliene Lima Fátima Bezerra
Emilia Fernandes Fernando Ferro
Francisco Praciano Lincoln Portela
Iran Barbosa Mário de Oliveira

Janete Rocha Pietá
Nazareno
Fonteles

José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Rodrigo Rocha
Loures

Jurandil Juarez
Sabino Castelo

Branco
Leonardo Monteiro Silas Câmara
Pedro Wilson 1 vaga
Roberto Britto
Vadão Gomes vaga do PV

PSDB/DEM/PPS
Luiz Carlos Setim Paulo Bornhausen
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rodrigo Maia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

3 vagas

2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiza Erundina Glauber Braga
Sebastião Bala Rocha João Dado

PV
Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Sônia Hypolito
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
2º Vice-Presidente: Jurandy Loureiro (PSC)
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jurandy Loureiro Antonio Feijão vaga do PSDB/DEM/PPS

Leonardo Monteiro Fernando Marroni
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Piau Moacir Micheletto
Rebecca Garcia Paulo Roberto Pereira
Zé Geraldo Paulo Teixeira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Roberto Balestra

(Dep. do PV ocupa a vaga) Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
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)

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a 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 Simão Sessim
Marcos Lima Solange Almeida
Nelson Bornier Tatico

Rose de Freitas
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Vander Loubet (Dep. do PV ocupa a vaga)
Wladimir Costa 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Bruno Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Betinho Rosado Carlos Brandão
Bruno Rodrigues Eduardo Gomes
João Oliveira Eduardo Sciarra
Marcio Junqueira Gervásio Silva
Paulo Abi-ackel José Carlos Aleluia
Silvio Lopes Nelson Proença
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paulo Bornhausen

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Átila Lira
Brizola Neto vaga do PSDB/DEM/PPS Silvio Costa

Fernando Chiarelli
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT



C/PTdoB ocupa a vaga)

Julião Amin
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fábio Ramalho
Ciro Pedrosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Fernando Aparecido de
Oliveira

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: 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 Márcio Reinaldo Moreira

Maurício Rands
Paes Landim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Nilson Mourão Paulo Pimenta
Severiano Alves Raul Henry
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Regis de Oliveira
(Dep. do PV ocupa a vaga) Takayama
(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)

(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) Manoel Junior
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Vieira da Cunha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de Oliveira
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

George Hilton vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Marina Maggessi (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Elizeu Aguiar vaga do PV

Arnaldo Faria de Sá Hugo Leal
Domingos Dutra Iriny Lopes
Fernando Marroni Janete Rocha Pietá
Fernando Melo José Genoíno
Laerte Bessa Lincoln Portela
Neilton Mulim Marcelo Itagiba
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Marcelo Melo

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Mauro Lopes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paes de Lira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta Guilherme Campos
João Campos Pinto Itamaraty
Major Fábio Rogerio Lisboa
Marina Maggessi vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Raul Jungmann vaga do PV

William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Glauber Braga
Enio Bacci vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Gonzaga Patriota vaga do PSDB/DEM/PPS

Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Perpétua Almeida vaga do Pompeo de Mattos vaga do



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Antonio Carlos Chamariz
Aline Corrêa Antonio Cruz
Andre Zacharow vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Arlindo Chinaglia

Angela Portela Assis do Couto
Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS Bel Mesquita
Armando Abílio vaga do PSOL Carlos Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Cida Diogo
Bene Camacho Dr. Nechar
Chico D'angelo Geraldo Pudim
Darcísio Perondi Íris de Araújo
Dr. Paulo César Moises Avelino vaga do PSOL

Elcione Barbalho Nazareno Fonteles
Fátima Pelaes Neilton Mulim
Geraldo Resende Pastor Pedro Ribeiro
Henrique Fontana vaga do PSDB/DEM/PPS Pepe Vargas
Jofran Frejat Simão Sessim
José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Solange Almeida
José Linhares Waldemir Moka
Maurício Trindade
Roberto Alves
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
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Leonardo Vilela

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Ronaldo Caiado

1 vaga
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

Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Armando Abílio
Eudes Xavier Carlos Santana
Fernando Nascimento Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS

Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Emilia Fernandes
Hermes Parcianello Filipe Pereira
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli
Laerte Bessa José Otávio Germano
Luciano Castro Nelson Pellegrino (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Osvaldo Reis
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Sandro Mabel
Paulo Rocha Vinicius Carvalho

Pedro Henry
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)

Sabino Castelo Branco
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Sérgio Moraes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Major Fábio Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Ilderlei Cordeiro vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

João Campos

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Jorginho Maluly

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

José Carlos Aleluia

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Alice Portugal vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manuela D'ávila vaga do PSDB/DEM/PPS Maria Helena
Mauro Nazif vaga do PSDB/DEM/PPS Sandra Rosado
Paulo Pereira da Silva Sebastião Bala Rocha

1 vaga
Vanessa Grazziotin vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca
Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva



Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Afonso Hamm (PP)
1º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
2º Vice-Presidente: Eugênio Rabelo (PP)
3º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Alex Canziani
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Carlos Eduardo Cadoca Gilmar Machado
Deley Hermes Parcianello
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Iran Barbosa
Eliene Lima João Pizzolatti
Eugênio Rabelo vaga do PSDB/DEM/PPS Joaquim Beltrão
Fernando Lopes José Rocha
Jackson Barreto Vicentinho

Jilmar Tatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
José Airton Cirilo
Lupércio Ramos vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Teixeira
PSDB/DEM/PPS

Carlos Brandão Albano Franco
Jerônimo Reis Fábio Souto
Otavio Leite Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Torres

Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Fábio Faria Ademir Camilo
Lídice da Mata Laurez Moreira
Valadares Filho Manuela D'ávila
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Jaime Martins (PR)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Aelton Freitas
Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS Beto Mansur
Carlos Santana Devanir Ribeiro
Carlos Zarattini Eliseu Padilha
Chico da Princesa Flaviano Melo
Davi Alves Silva Júnior vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN José Chaves

Décio Lima Marcelo Teixeira
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcos Lima
Geraldo Simões Nelson Bornier
Hugo Leal Nelson Trad
Jaime Martins Pedro Chaves
Lázaro Botelho Renato Molling
Leonardo Quintão 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
Professor Victorio Galli vaga do

PSDB/DEM/PPS

Roberto Britto
Silas Brasileiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo
Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Arolde de Oliveira
Vanderlei Macris Emanuel Fernandes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Fernando Chucre

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Lael Varella

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Rita Camata

1 vaga 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

PDT
João Dado

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PSC
Regis de Oliveira

PV
Marcelo Ortiz

PPS
Fernando Coruja

PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde

PTdoB
Vinicius Carvalho
Secretário(a): Raquel Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE TENHAM POR

OBJETIVO O COMBATE À PIRATARIA.
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP)
Relator: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno Bilac Pinto
Jurandil Juarez Eduardo Valverde
Maria do Rosário Laerte Bessa
Maurício Quintella Lessa Mauro Lopes
Paulo Roberto Pereira Paulo Henrique Lustosa
Pedro Chaves Renato Molling

Regis de Oliveira
Waldir Maranhão

(Licenciado)
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Augusto Carvalho

(Licenciado)
Duarte Nogueira Carlos Sampaio
Guilherme Campos Emanuel Fernandes
Julio Semeghini 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Beto Albuquerque
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Lindomar Garçon

PRB
Marcos Antonio 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior, Sala 150-A
Telefones: 3216-6204

FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PREPARAR AS
COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DA

INAUGURAÇÃO DE BRASÍLIA E DA TRANSFERÊNCIA DO
CONGRESSO NACIONAL PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL.
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Osório Adriano (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB
Tadeu Filippelli

PT
Magela
Marco Maia

DEM
Osório Adriano

PR
Jofran Frejat

PSB
Rodrigo Rollemberg

PSC
Laerte Bessa
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO COMÉRCIO.
Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Neudo Campos (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Elizeu Aguiar Aelton Freitas
José Mentor Carlos Zarattini
Jurandil Juarez Janete Rocha Pietá
Marcelo Melo 6 vagas
Miguel Corrêa
Nelson Goetten
Neudo Campos
Paulo Pimenta
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Osório Adriano Walter Ihoshi
Raimundo Gomes de Matos 3 vagas
Vanderlei Macris
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Valadares Filho 1 vaga

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E



AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À
REPERCUSSÃO NA AGRICULTURA.

Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
3º Vice-Presidente: Beto Faro (PT)
Relator: Abelardo Lupion (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Assis do Couto Anselmo de Jesus
Beto Faro Antônio Andrade
Dalva Figueiredo Fernando Melo
Eduardo Amorim Geraldo Simões
Homero Pereira Marinha Raupp
Lelo Coimbra Valdir Colatto
Luis Carlos Heinze Zonta
Paulo Piau 2 vagas
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Jairo Ataide
Duarte Nogueira Leonardo Vilela
Onyx Lorenzoni Luiz Carlos Setim
Wandenkolk Gonçalves Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fernando Coelho Filho Átila Lira
Giovanni Queiroz Rodrigo Rollemberg

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-622532

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA INDÚSTRIA.
Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Pedro Eugênio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Jilmar Tatto
Camilo Cola Jurandy Loureiro
João Maia Vander Loubet
Lupércio Ramos Zé Geraldo
Marcelo Almeida 5 vagas
Pedro Eugênio
Reginaldo Lopes
Renato Molling
Silas Câmara vaga do PSOL

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Albano Franco Arnaldo Jardim

Alfredo Kaefer
Fernando de

Fabinho
Jorge Khoury 3 vagas
Luiz Carreira
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Marcelo Serafim

Paulo Rubem Santiago
Perpétua
Almeida

PV

Edigar Mão Branca Marcelo Ortiz
PSOL

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NOS SERVIÇOS E EMPREGO.
Presidente: Fábio Ramalho (PV)
1º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Carlos Santana
Carlos Eduardo Cadoca Eudes Xavier
Fernando Nascimento Fátima Pelaes
Gorete Pereira Jurandy Loureiro
Natan Donadon Luciano Castro
Paulo Rocha Luiz Carlos Busato
Pedro Fernandes Nelson Pellegrino (Licenciado)
Rose de Freitas Rebecca Garcia
Vicentinho 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Raul Jungmann
Arnaldo Jardim 4 vagas
Efraim Filho
Major Fábio
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Alice Portugal
Paulo Pereira da Silva Sandra Rosado

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PSOL
Geraldinho Chico Alencar
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO SISTEMA FINANCEIRO E MERCADO.
Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Devanir Ribeiro
Armando Monteiro Eduardo Amorim
Celso Maldaner Fernando Marroni
Gilmar Machado Iriny Lopes
José Rocha João Magalhães
Leonardo Quintão Paulo Henrique Lustosa
Paulo Maluf 3 vagas
Regis de Oliveira
Ricardo Berzoini



PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Arnaldo Jardim
Humberto Souto 4 vagas
José Carlos Aleluia
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Paulo Bornhausen

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Silvio Costa
Jô Moraes 1 vaga
Miro Teixeira

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
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: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Bilac Pinto
Antonio Carlos Biscaia Geraldo Pudim
Dalva Figueiredo Nazareno Fonteles
José Santana de Vasconcellos Pastor Pedro Ribeiro
Márcio Reinaldo Moreira Ricardo Barros
Mauro Lopes Veloso
Miguel Corrêa 3 vagas
Nelson Trad
Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes João Almeida
Paulo Abi-ackel Lael Varella
Vitor Penido 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado 2 vagas
Marcos Medrado

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PRB
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007,

DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O
ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O

CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS".
Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Relator: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Antonio Carlos Biscaia
Antonio Bulhões Átila Lins
Augusto Farias Eduardo Amorim
Benedito de Lira Elismar Prado
Dr. Rosinha Joaquim Beltrão
Eduardo Valverde 4 vagas
Mauro Benevides
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Efraim Filho Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Leandro Sampaio



Roberto Magalhães 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE

2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
A LICENÇA À GESTANTE".

Presidente: Cida Diogo (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
Relator: Rita Camata (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 Márcio Reinaldo Moreira
Sandro Mabel Maurício Rands
Virgílio Guimarães Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra
Antonio Carlos Mendes

Thame
Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza (Licenciado) Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado
Miro Teixeira Manoel Junior

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
Geraldinho Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE

1995, DA SENHORA RITA CAMATA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO O
DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR

VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA LEGENDA FOI
ELEITO.

Presidente: Silvio Costa (PMN)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian Celso Maldaner
João Paulo Cunha Lincoln Portela
José Genoíno Marcelo Almeida
José Otávio Germano Nelson Bornier
Luciano Castro Paulo Piau
Regis de Oliveira Reginaldo Lopes

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
Sérgio Barradas

Carneiro
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS



Bruno Rodrigues Efraim Filho
Claudio Cajado José Maia Filho
Felipe Maia 3 vagas
Gervásio Silva
Raul Jungmann
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Laurez Moreira Pompeo de Mattos
Silvio Costa Sueli Vidigal

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003, DO SENADO FEDERAL, QUE
"ALTERA O ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
INTRODUZIR A ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL".

Presidente: Armando Abílio (PTB)
1º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Emilia Fernandes (PT)
3º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB)
Relator: Lelo Coimbra (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Aline Corrêa
Antonio Cruz Charles Lucena
Armando Abílio Dr. Rosinha
Emilia Fernandes Elismar Prado
Joseph Bandeira Gilmar Machado
Lelo Coimbra Jorge Boeira
Nazareno Fonteles 3 vagas
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Eleuses Paiva Antonio Carlos Mendes Thame
Geraldo Thadeu Ilderlei Cordeiro
Raimundo Gomes de Matos João Bittar
Roberto Magalhães João Campos
Thelma de Oliveira 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Mário Heringer
Valadares Filho Ribamar Alves

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE

2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.

Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PSC)

Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Angela Amin 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
Neilton Mulim 5 vagas
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa 5 vagas
João Campos
Major Fábio
Marina Maggessi
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Gonzaga Patriota
Manoel Junior Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A



Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE
2007, DO SR. JOÃO DADO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO",
ESTABELECENDO O MESMO TETO REMUNERATÓRIO PARA

QUALQUER QUE SEJA A ESFERA DE GOVERNO.
Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Átila Lins Lincoln Portela
Décio Lima Luiz Couto
Edinho Bez Marcelo Castro
Maurício Trindade Pedro Eugênio

Nelson Trad
Rodrigo Rocha

Loures
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 3 vagas
Paulo Maluf
Paulo Pimenta
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS
Cezar Silvestri 5 vagas
Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gonzaga Patriota Chico Lopes
João Dado Mário Heringer

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3126-6207
FAX: (61) 3126-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Edio Lopes
Bilac Pinto Fernando Ferro
Chico D'angelo Francisco Praciano
Décio Lima Lincoln Portela
Elismar Prado Luiz Fernando Faria
José Otávio Germano Marinha Raupp
Lupércio Ramos Rebecca Garcia

Marcelo Melo Sabino Castelo Branco
Paulo Roberto Pereira Wladimir Costa

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Bruno Araújo
André de Paula Jorge Khoury
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Germano Bonow Leandro Sampaio
Otavio Leite Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Fábio Faria
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
Edigar Mão Branca Fábio Ramalho

PSOL
Chico Alencar Ivan Valente
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA".

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
2º Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
Relator: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Domingos Dutra José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar Leo Alcântara
Fátima Bezerra Luiz Couto
Francisco Praciano Mauro Benevides
Ibsen Pinheiro 4 vagas
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Carlos Sampaio
Onyx Lorenzoni Paulo Abi-ackel
Paulo Bornhausen 2 vagas
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 2 vagas
Giovanni Queiroz

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Geraldinho
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)



3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Marcelo Itagiba
Fernando Ferro Maurício Quintella Lessa
João Pizzolatti Nilson Mourão
Jorge Bittar (Licenciado) Pedro Fernandes
Laerte Bessa Rubens Otoni
Regis de Oliveira Sandes Júnior
Vicente Arruda Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Geraldo Thadeu
Osório Adriano William Woo
Paulo Abi-ackel 2 vagas
Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Paulo Rubem Santiago
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE

2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA

RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS

DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO".
Presidente: João Dado (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Laerte Bessa (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Jofran Frejat
Dalva Figueiredo Joseph Bandeira
Eduardo Valverde Magela
Eliene Lima Marcelo Itagiba
Elismar Prado Marcelo Melo
Geraldo Pudim Natan Donadon
João Maia Paes de Lira
Laerte Bessa Washington Luiz
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira João Campos
Carlos Sampaio Marina Maggessi
Jorginho Maluly William Woo
Major Fábio 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Dagoberto
João Dado Flávio Dino

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232

FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE

1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley Carlos Santana
Eudes Xavier Fátima Bezerra

Gorete Pereira
Maria Lúcia

Cardoso
Iran Barbosa Paulo Rocha
José Otávio Germano Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato 4 vagas
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 Carlos Sampaio
Germano Bonow Jerônimo Reis
Humberto Souto Major Fábio
João Campos Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mauro Nazif Janete Capiberibe
Pompeo de Mattos 1 vaga

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285-A, DE

2008, DO SR. PAULO TEIXEIRA, QUE "ACRESCENTA
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA DISPOR SOBRE A VINCULAÇÃO DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS,

DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS AOS
RESPECTIVOS FUNDOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE

SOCIAL"
Presidente: Renato Amary (PSDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Cesar (DEM)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Andre Vargas
Anselmo de

Jesus

Deley
Chico da
Princesa

Dr. Nechar vaga do PV Colbert Martins
João Leão (Licenciado) Edinho Bez

Luiz Carlos Busato
Janete Rocha

Pietá
Marcelo Castro Pedro Eugênio
Marcelo Teixeira 3 vagas
Paulo Teixeira
Waldemir Moka
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer
Fernando

Chucre
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Félix Mendonça 3 vagas
Júlio Cesar
Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Valtenir Pereira
Luiza Erundina 1 vaga

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE
2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS

POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS.
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1º Vice-Presidente: Paes de Lira (PTC)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
Relator: Major Fábio (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Antonio Carlos Chamariz
Átila Lins Eliene Lima
Fátima Bezerra Elismar Prado
Flávio Bezerra Emilia Fernandes
José Otávio Germano Jair Bolsonaro
Leonardo Monteiro Luiz Couto
Paes de Lira Marcelo Itagiba vaga do PSDB/DEM/PPS

Paulo Pimenta Neilton Mulim
1 vaga Silas Câmara

Vital do Rêgo Filho
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito Abelardo Lupion
Ilderlei Cordeiro Carlos Brandão
João Campos Guilherme Campos vaga do PHS

Major Fábio José Maia Filho
Mendonça Prado Moreira Mendes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT

doB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Fernando Chiarelli
Enio Bacci Francisco Tenorio
Maria Helena vaga do PHS

PV
Lindomar Garçon Ciro Pedrosa

PHS
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi
Laerte Bessa José Guimarães
Marcelo Itagiba Leonardo Picciani (Licenciado)
Nelson Pellegrino (Licenciado) Lincoln Portela
Vital do Rêgo Filho 2 vagas
1 vaga



PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Edson Aparecido
Raul Jungmann Major Fábio
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.

Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima
Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário
Tonha Magalhães Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 103-B,
PARA MODIFICAR A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

NACIONAL DE JUSTIÇA " (ESTABELECE QUE A
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SERÁ

EXERCIDA PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL; ACABA COM O LIMITE DE IDADE PARA OS

MEMBROS DO CONSELHO).
Presidente: Benedito de Lira (PP)

1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
3º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Átila Lins
Domingos

Dutra
Benedito de Lira José Genoíno
Carlos Willian Maurício Rands

Dalva Figueiredo
Regis de
Oliveira

José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Mentor
Mendes Ribeiro Filho
Paes Landim
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vicente Arruda
PSDB/DEM/PPS

Bonifácio de Andrada
Abelardo

Lupion
Carlos Sampaio Bruno Araújo

Humberto Souto
Edson

Aparecido

João Bittar
Moreira
Mendes

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

2 vagas

1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PHS

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 351-A, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ACRESCENTA O ART. 97 AO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INSTITUINDO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE

PRECATÓRIOS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS"

Presidente: Devanir Ribeiro (PT)
1º Vice-Presidente:
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 Carlos Sampaio
Guilherme Campos Felipe Maia
João Almeida Ilderlei Cordeiro



Mendonça Prado Jorge Khoury
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: Antonio Bulhões (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Maurício Quintella Lessa
Arnaldo Faria de Sá Pastor Manoel Ferreira

Carlos Zarattini Regis de Oliveira
José Guimarães 6 vagas
Mauro Benevides
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja 5 vagas
Jorginho Maluly
Osório Adriano
Vanderlei Macris
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 391-A, DE

2009, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS, QUE "ALTERA
O ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA

ESTABELECER PLANO DE CARREIRA E PISO SALARIAL
PROFISSIONAL NACIONAL PARA O AGENTE COMUNITÁRIO

DE SAÚDE E O AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS"
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: 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 Matos Pinto Itamaraty

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal vaga do PHS Janete Capiberibe
Daniel Almeida Sebastião Bala Rocha vaga do PHS

Valtenir Pereira Uldurico Pinto
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)

(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: Antonio Feijão (PTC)
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
Antonio Feijão vaga do PSDB/DEM/PPS Asdrubal Bentes
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Dalva Figueiredo Geraldo Pudim
Edinho Bez Gorete Pereira
Edio Lopes Rebecca Garcia
Luciano Castro 3 vagas
Lupércio Ramos
Neudo Campos
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Francisco Rodrigues Ilderlei Cordeiro
Marcio Junqueira 4 vagas
Moreira Mendes
Urzeni Rocha
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a 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: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo



Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba Paes Landim
Neilton Mulim Sandro Mabel
Regis de Oliveira Valdir Colatto
Vander Loubet 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio
Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 556-A, DE

2002, DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", CONCEDENDO AOS SERINGUEIROS

(SOLDADOS DA BORRACHA) OS MESMOS DIREITOS
CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES: APOSENTADORIA

ESPECIAL, PENSÃO ESPECIAL, DENTRE OUTROS.
Presidente: Lindomar Garçon (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Perpétua Almeida (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Assis do Couto
Eduardo Valverde Beto Faro
Ernandes Amorim Lúcio Vale
Fernando Melo Sabino Castelo Branco
Flaviano Melo 5 vagas
Lucenira Pimentel
Nilson Mourão
Rebecca Garcia
Zequinha Marinho

PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro Carlos Alberto Leréia
Marcio Junqueira Moreira Mendes
Thelma de Oliveira Raimundo Gomes de Matos
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Vanessa Grazziotin Sebastião Bala Rocha

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PHS
1 vaga Felipe Bornier
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).

Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS Angela Portela
Emilia Fernandes Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira

Ibsen Pinheiro
Maria do
Rosário

Janete Rocha Pietá
Natan

Donadon
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho



Paulo Renato Souza
(Licenciado)

Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, DO SR. REGINALDO

LOPES, QUE "REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO ART. 5º ,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" (FIXA O PRAZO MÁXIMO DE

15 'QUINZE' DIAS ÚTEIS PARA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES)

Presidente: José Genoíno (PT)
1º Vice-Presidente: Fernando Gabeira (PV)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Domingos Dutra
Colbert Martins Dr. Rosinha
José Genoíno Emiliano José
Maurício Rands Fernando Ferro
Mendes Ribeiro Filho João Matos
Milton Monti Paulo Teixeira
Reginaldo Lopes Pedro Fernandes
Rodrigo Rocha Loures Vicente Arruda
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de Andrada Gustavo Fruet
Carlos Sampaio 4 vagas
Guilherme Campos
José Carlos Aleluia
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo 2 vagas
Lídice da Mata

PV
Fernando Gabeira 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Airton Roveda
Ernandes Amorim Aline Corrêa
Fernando Ferro Aníbal Gomes
Fernando Marroni Carlos Abicalil
João Maia Eudes Xavier
Neudo Campos Marcos Lima
Paulo Henrique Lustosa Nazareno Fonteles
Paulo Teixeira 2 vagas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Betinho Rosado Silvio Lopes
Duarte Nogueira Urzeni Rocha
José Carlos Aleluia 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira
Beto Albuquerque 1 vaga

PV
1 vaga Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Angela Amin (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa

Chico da Princesa
Arnaldo Faria de

Sá
Francisco Praciano Carlos Zarattini
Jackson Barreto Edinho Bez
João Magalhães vaga do PSOL Gilmar Machado
José Airton Cirilo José Chaves
José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Jurandy Loureiro
Mauro Lopes Paulo Teixeira
Pedro Chaves Ratinho Junior
Pedro Eugênio
Pedro Fernandes

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Carlos Sampaio
Eduardo Sciarra Cláudio Diaz
Fernando Chucre Geraldo Thadeu
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Vitor Penido

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fábio Ramalho

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A



Telefones: (61) 3216-6218 / 6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 841, DE 1995, DO SR. VIC PIRES

FRANCO, QUE "DISPÕE SOBRE A MULTA A SER APLICADA
À EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO EM CASO DE
EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM EM NÚMERO

SUPERIOR À CAPACIDADE DA AERONAVE DESTACADA
PARA O RESPECTIVO TRECHO DE VIAGEM" - PL 2.452/07

APENSADO A ESTE.
Presidente: Luiz Sérgio (PT)
1º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Devanir Ribeiro
Beto Mansur Fernando Marroni
Carlos Zarattini Marcelo Teixeira
Dr. Nechar vaga do PV Ricardo Barros

Hugo Leal vaga do PRB Sabino Castelo
Branco

Leo Alcântara Vander Loubet

Luiz Bittencourt
Vital do Rêgo

Filho
Luiz Sérgio 2 vagas
Marcelo Castro
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Otavio Leite
Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel
Jorginho Maluly 3 vagas
Vanderlei Macris
Vic Pires Franco

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado 2 vagas
1 vaga

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

1 vaga

PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado) Antonio Carlos Chamariz
Magela Dr. Adilson Soares

Paulo Henrique Lustosa Eudes Xavier
Paulo Roberto Pereira Paulo Teixeira
Raul Henry Rebecca Garcia
Vilson Covatti 2 vagas
Walter Pinheiro (Licenciado)

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
Francisco Praciano Paulo Roberto Pereira
José Otávio Germano Paulo Rocha
Luciano Castro Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha 2 vagas
Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO

CARVALHO, QUE "DISPÕE SOBRE ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL,

EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"



(REVOGA A LEI N. 4.771, DE 1965 - CÓDIGO FLORESTAL;
ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998)

Presidente: 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 (Licenciado)
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: Devanir Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arlindo Chinaglia Andre Vargas
Charles Lucena Beto Mansur
Devanir Ribeiro Eduardo Valverde
Eduardo Cunha Eunício Oliveira
Henrique Eduardo Alves Geraldo Simões
José Rocha Hugo Leal
Paulo Teixeira João Carlos Bacelar
Rose de Freitas Lelo Coimbra
Simão Sessim Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Duarte Nogueira Ilderlei Cordeiro
Humberto Souto João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas José Maia Filho
Osório Adriano Luiz Carlos Hauly
Rodrigo Maia Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Alice Portugal
Miro Teixeira Valtenir Pereira

PV
Sarney Filho Fernando Gabeira

PSOL
Ivan Valente Geraldinho
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente:
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)



Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner
José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
2 vagas Zezéu Ribeiro

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Fernando Chucre Dimas Ramalho
Jorge Khoury Eduardo Sciarra
Renato Amary Gervásio Silva
1 vaga Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL

Ivan Valente
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER

FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA

O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E
INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE).
Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
Relator: Indio da Costa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Eduardo Cunha
Antônio Andrade Filipe Pereira
Celso Russomanno Geraldo Simões
Décio Lima João Leão (Licenciado)
Dr. Paulo César Paulo Teixeira
Marcelo Melo 3 vagas
Zezéu Ribeiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre André de Paula
Fernando de Fabinho Paulo Magalhães
Indio da Costa 3 vagas
Leandro Sampaio
Luiz Carlos Hauly

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Evandro Milhomen
Manuela D'ávila (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Antônio Roberto

PHS
Felipe Bornier 1 vaga

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni Emiliano José
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
João Matos Maria do Rosário
José Linhares Milton Monti
Lelo Coimbra Nazareno Fonteles
Luciana Costa Osvaldo Biolchi
Márcio Reinaldo
Moreira

Raul Henry

Osmar Serraglio Reginaldo Lopes
Pedro Wilson Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Professor Setimo 2 vagas
PSDB/DEM/PPS

Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia Rogério Marinho
Lobbe Neto 2 vagas
Professora Raquel
Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO

FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA

GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A

ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
Relator: Professor Setimo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá



Eduardo Valverde Emiliano José
Filipe Pereira Fernando Melo
Flávio Bezerra Lelo Coimbra
Luiz Carlos Busato Leonardo Monteiro
Neilton Mulim Marcelo Itagiba
Paulo Pimenta Osmar Serraglio
Professor Setimo Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

Sérgio Brito (Licenciado) vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Pastor Pedro Ribeiro

1 vaga Vilson Covatti
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira Andreia Zito
Guilherme Campos Major Fábio
João Campos Pinto Itamaraty

William Woo
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Francisco Tenorio

PV
1 vaga 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.529, DE 2004, DA COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTUDAR

PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA

JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Relator: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eudes Xavier Antonio Bulhões
Gladson Cameli Carlos Santana
Luciana Costa Filipe Pereira
Marinha Raupp José Airton Cirilo
Pastor Manoel Ferreira Maurício Quintella Lessa
Paulo Henrique Lustosa Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Raul Henry Paulo Roberto Pereira
Reginaldo Lopes 3 vagas
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Bruno Araújo
Efraim Filho Rodrigo de Castro

Felipe Maia
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

Ilderlei Cordeiro 2 vagas
Lobbe Neto

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Glauber Braga Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila Valadares Filho

PV
José Fernando Aparecido
de Oliveira

Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas 1 vaga

Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvio Torres
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque
Manuela D'ávila Marcos Medrado

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Geraldinho Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5417, DE 2009, DO SR. PEDRO

EUGÊNIO, QUE "CRIA O FUNDO SOBERANO SOCIAL DO
BRASIL - FSSB E DISPÕE SOBRE SUA ESTRUTURA,

FONTES DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente: Manato (PDT)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (DEM)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Alexandre Santos
Colbert Martins Aline Corrêa
Darcísio Perondi Antônio Carlos Biffi
João Pizzolatti Fernando Marroni
Joaquim Beltrão Jurandil Juarez
José Guimarães Marcelo Teixeira
Luiz Alberto Pedro Eugênio
Milton Monti Rodrigo Rocha Loures
Sérgio Moraes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Carlos Brandão
Dimas Ramalho Marcio Junqueira
Júlio Cesar Solange Amaral
Luiz Carreira (Dep. do PSOL ocupa a vaga)



Raimundo Gomes de
Matos

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manato Marcelo Serafim
Rodrigo Rollemberg Paulo Rubem Santiago

PV
Roberto Santiago José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Léo Vivas

PSOL
Geraldinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5939, DE 2009, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CRIAR A EMPRESA PÚBLICA DENOMINADA EMPRESA

BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL S.A. – PETRO-SAL, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Brizola Neto (PDT)
1º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Jilmar Tatto (PT)
Relator: Luiz Fernando Faria (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edinho Bez Bernardo Ariston
Fernando Ferro Cida Diogo
Jilmar Tatto Dr. Paulo César
Luciano Castro Dr. Rosinha
Luiz Carlos
Busato

Filipe Pereira

Luiz Fernando
Faria

Hugo Leal

Luiz Sérgio José Otávio Germano
Osvaldo Reis Marcelo Almeida
Vital do Rêgo
Filho

Paulo Rattes vaga do PHS

Paulo Roberto Pereira
PSDB/DEM/PPS

Bruno Rodrigues Alfredo Kaefer
Jorginho Maluly João Oliveira
José Carlos
Machado

Moreira Mendes

Nelson Proença 2 vagas
Paulo Abi-ackel

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Sueli Vidigal
Vanessa
Grazziotin

Uldurico Pinto

PV
Fábio Ramalho José Paulo Tóffano

PHS

Felipe Bornier
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5941, DE 2009, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A UNIÃO A CEDER

ONEROSAMENTE À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -
PETROBRAS O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA

E LAVRA DE PETRÓLEO, DE GÁS NATURAL E DE OUTROS
HIDROCARBONETOS FLUIDOS DE QUE TRATA O INCISO I

DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Andre Zacharow
Carlos Zarattini Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes Fátima Bezerra
João Maia Gladson Cameli
José Mentor Jurandy Loureiro
Marçal Filho Pedro Fernandes
Marcelo Castro Vicente Arruda
Nelson Meurer Virgílio Guimarães

Professor Setimo
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos
Mendes Thame

Bruno Araújo

Arnaldo Jardim Cezar Silvestri
José Carlos Aleluia Eduardo Sciarra
Otavio Leite Ronaldo Caiado
Paulo Bornhausen 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Sebastião Bala Rocha
Dr. Ubiali Silvio Costa vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PV

Antônio Roberto Dr. Talmir
PSOL

Chico Alencar 1 vaga
PRB

Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Ana Lúcia
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Carlos Bezerra
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Leonardo Quintão Dr. Rosinha
Luis Carlos Heinze Gilmar Machado
Pastor Manoel Ferreira Luiz Alberto
Paulo Henrique Lustosa Moacir Micheletto
Veloso Paulo Roberto Pereira
Vicentinho Valdir Colatto
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
João Almeida Gervásio Silva
Marcio Junqueira Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni Indio da Costa
Raul Jungmann João Campos vaga do PHS

Paulo Bornhausen



PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS

Felipe Bornier
(Dep. do

PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PRB
Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"

Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão
(Licenciado)

Carlos Santana

João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto

Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira
Fernando Chucre Luiz Carlos Hauly

Humberto Souto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes
de Matos

2 vagas

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Gonzaga Patriota
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem
Santiago

1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6218
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado) Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho (Licenciado) Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna
(Dep. do PRB ocupa a

vaga)
Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB
Colbert Martins

PT
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E

RESPONSÁVEIS PELOS DESAPARECIMENTOS DE



CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO PERÍODO DE
2005 A 2007.

Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
1º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
2º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Andreia Zito (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Antonio Bulhões Arnaldo Faria de Sá
Bel Mesquita Domingos Dutra
Dalva Figueiredo Dr. Nechar vaga do PV

Emilia Fernandes Elismar Prado
Fátima Bezerra José Linhares
Fátima Pelaes Lucenira Pimentel
Geraldo Pudim Luiz Couto
Maria do Rosário Paulo Henrique Lustosa
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 4 vagas
Pastor Manoel Ferreira
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Eduardo Barbosa
Bispo Gê Tenuta Ilderlei Cordeiro
Geraldo Thadeu João Campos
Raimundo Gomes de Matos 4 vagas
Solange Amaral
Vanderlei Macris
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Sebastião Bala Rocha
Sandra Rosado 2 vagas
1 vaga

PV

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PHS
Miguel Martini 1 vaga
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO, ESTADOS E
MUNICÍPIOS, O PAGAMENTO DE JUROS DA MESMA, OS

BENEFICIÁRIOS DESTES PAGAMENTOS E O SEU IMPACTO
NAS POLÍTICAS SOCIAIS E NO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO PAÍS.
Presidente: Virgílio Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
2º Vice-Presidente: Ivan Valente (PSOL)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Eduardo Amorim
Carlos Alberto Canuto Fernando Ferro
Eduardo Valverde Iriny Lopes
Ernandes Amorim José Rocha
Hugo Leal Leonardo Quintão
Márcio Reinaldo Moreira Paulo Pimenta
Nelson Meurer Pedro Eugênio
Pedro Novais Pedro Fernandes
Ricardo Berzoini Regis de Oliveira
Vignatti 3 vagas

Virgílio Guimarães
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Bruno Araújo
Antonio Carlos Pannunzio Duarte Nogueira
Ilderlei Cordeiro Edson Aparecido
José Carlos Aleluia Raul Jungmann
José Maia Filho 3 vagas
Luiz Carlos Hauly
Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Dr. Ubiali
Manoel Junior Julião Amin
Paulo Rubem Santiago Vanessa Grazziotin

PV
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PV

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A FORMAÇÃO DOS VALORES DAS TARIFAS

DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL, A ATUAÇÃO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) NA

AUTORIZAÇÃO DOS REAJUSTES E REPOSICIONAMENTOS
TARIFÁRIOS A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO E ESCLARECER OS MOTIVOS PELOS QUAIS A
TARIFA MÉDIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL SER
MAIOR DO QUE EM NAÇÕES DO CHAMADO G7, GRUPO

DOS 7 PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS DO MUNDO.
Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alexandre Santos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Antônio Andrade
Andre Vargas Antonio Carlos Chamariz
Arlindo Chinaglia Carlos Santana
Augusto Farias Edio Lopes
Carlos Zarattini Elismar Prado
Ciro Nogueira Flávio Bezerra vaga do PRB

Eduardo da Fonte Gladson Cameli
Fernando Marroni Jorge Boeira
Leonardo Quintão Leo Alcântara
Marcelo Guimarães
Filho

Nelson Bornier

Maurício Quintella
Lessa

Paulo Maluf

Wladimir Costa Raul Henry
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
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6213
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR A VIOLÊNCIA URBANA.

Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Willian
Arnaldo Faria de Sá Décio Lima
Carlos Bezerra Domingos Dutra
Iriny Lopes Francisco Praciano
José Carlos Araújo Laerte Bessa
Luiz Alberto Luiz Carlos Busato
Marcelo Itagiba Neilton Mulim
Marcelo Melo Paes de Lira
Pastor Pedro Ribeiro Pedro Wilson
Paulo Pimenta 3 vagas
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Simão Sessim
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
João Campos Jorginho Maluly
José Maia Filho José Aníbal

Major Fábio
Marina Maggessi vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Raul Jungmann vaga do PV 4 vagas
Rogerio Lisboa
William Woo
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Vanessa Grazziotin Perpétua Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira vaga do PSOL 1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PSOL
(Dep. do PV ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Sílvio Souza da Sílva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DA QUADRILHA DE

NEONAZISTAS DESARTICULADA NO ESTADO DO RIO DO
GRANDE DO SUL, COM CÉLULAS ORGANIZADAS EM SÃO

PAULO, PARANÁ E SANTA CATARINA, E SEUS
DESDOBRAMENTOS.

Coordenador: Marcelo Itagiba (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Marcelo Itagiba

PT

Maria do Rosário
PSDB

Carlos Sampaio
João Campos

PDT
Pompeo de Mattos

PPS
Alexandre Silveira
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA

DO SOL
Titulares Suplentes

PMDB
Edio Lopes

PT
Francisco Praciano

PSDB
Urzeni Rocha

DEM
Marcio Junqueira

PR
Luciano Castro

PP
Neudo Campos

PSB
Maria Helena

PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS

DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes

PR
Dr. Paulo César

PP
Roberto Britto
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA ESTIAGEM NO RIO GRANDE DO SUL

Coordenador: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Darcísio Perondi

PT
Marco Maia

PSDB
Cláudio Diaz

PP
Afonso Hamm
Luis Carlos Heinze
Vilson Covatti

PTB
Luiz Carlos Busato
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203



FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

Acélio Casagrande
Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani (Licenciado)
Valdir Colatto

PT
Décio Lima
Vignatti

PSDB
Gervásio Silva

DEM
Paulo Bornhausen

PR
Nelson Goetten

PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA VERIFICAR, IN LOCO, A
SITUAÇÃO DA EMBAIXADA BRASILEIRA EM HONDURAS E

COLABORAR COM OS ESFORÇOS DA COMUNIDADE
INTERNACIONAL PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
QUE ENVOLVE O ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE MANOEL

ZELAYA NAS DEPENDÊNCIAS DA LEGAÇÃO DO BRASIL
NESSE PAÍS.

Coordenador: Raul Jungmann (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra

PT
Maurício Rands Carlos Zarattini

Janete Rocha Pietá
Paulo Pimenta

PSDB
Bruno Araújo

DEM
Claudio Cajado

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

PDT
Julião Amin

PTB
Pedro Fernandes

PV
Sarney Filho

PCdoB
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Asdrubal Bentes
Antonio Carlos

Biscaia

Cândido Vaccarezza
Arnaldo Faria de

Sá
Carlos Bezerra Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Carlos Abicalil

José Mentor
Carlos Eduardo

Cadoca
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
Marcelo Itagiba
Vinicius Carvalho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Carlos Zarattini

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel

DEM
Jorge Khoury

PR
Maurício Quintella Lessa

PP
Dr. Nechar
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB
Armando Monteiro

PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225



� � � Lançamentos da Edições Câmara

LOCAL DE VENDA

Mídia Livraria
Ed. Principal e Anexo IV 
da Câmara dos Deputados 
Telefone: (61) 3216-9070

INFORMAÇÕES 

Coordenação Edições Câmara 
Telefones: (61) 3216-5809

E-mail: edicoes.cedi@camara.gov.br
Site: http://www2.camara.gov.br/internet/publicacoes/edicoes

� Legislação da Mulher, 2. ed.
ISBN 978-85-736-5553-7

� Legislação Brasileira sobre Direitos Intelectuais, 3. ed.
ISBN 978-85-736-5611-4

� Catálogo Edições Cãmara 2007 a 2009
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